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پیشگفتار
پدر من عبدالحمید حکیمی ،ن گارنده این « بیاد آورده اه » رهگز نویسنده نبوده است  .او حتی ردسالهای رداز کارمندی دولت
شاهنشاهی اریان از ن گارش گزارشهای معمولی اداری نیز طفره میرفته است ! رد مسافرتها هم هب ندرت هب فرزندانش انهم
مینوشت .بدین سبب وقتی با اصرار از او خواستم « بیاد آورده اه » یش را بنویسد ،آنهم رد سن هشتادسالگی  ،استدعای یلکشم
از او کرده بودم .لکن او طبق معمول و روال خویش  ،سخت کوشید هک هجیتن آن کتابی است هک بدست خواننده گرام رسیده
است .بدون رتدید ن گاشته او همانند بیانی است هک از روی نوار ایپده شده باشد.
هب خاطرانراحتی چشمی پسر عمه ام مسعود قراهج داغی و خوارهزاده ام حمید دو سوم باقیمانده کار را هب عهده گردنتف .مسعود با ماشین
کردن همزمان با خالهص کردن بی وقفه واقعا عشق واحترام هب خاطره خاندا ئیش را هب بهترین وجهی اثبت کرده است .ما رد
صدد ربنیامدیم تغییر ی افحش رد ن گاشته بدهیم و آرنا بصورت کتابی ادبی رد بیاوریم هک از عهده اش ربنمی آئیم .لکنکوشش
کردیم ات ن گاشته اهی تکراری و زائد را حذف کرده و آنچه ردظاره انمفهوم جلوه میکرده است  ،ات آنجا هک هب اصل متن خدهش
وارد نسازد  ،رسارت سازیم.
لکن این « یادمانده اه » چگوهن ن گاشته شد  ،هک خود داستانی باز گفتنی است.
i

روزی رد دهه  0711رد شهر ژنو با پدرم راه میرفتیم  ،انگهان هب او گفتم " دائی تو ( ارباهیم حکیمی ،حکیم الملک ) ،هک آنقدر
مورد عالهق تو بود شوربختاهن هب مردم ما خیانت کرده است ! پدرم رگ رتکی اش یکباره بجوش آمد و سرم فریاد زد « این هچ
مهمالتی است هک میگوئی؟ » هب او گفتم « نخست آهسته حرف زبن  ،چون رهگذران متحیر میمانند هک چرا رد میان رهگذر فریاد
میزنی ؟ دوم اینکه بگوش باش و بشنو هچ میگویم بعد رههچ میخواهی فریاد زبن » هب پدرم گفتم « آن دائی زبرگوار تو هک از سران
مشروطیت بود هک فرمان مشروطیت را از مظفر الدین شاهگرفت و سپس رد کمیته اهی زعل محمد علیشاه و هب تخت نشاندن
ح یگ ه فک ان ش ک م فقی می ش هم
چ
ن
کش
ی
ب
م
ج
س
ا
س
چ
ا مد شاه با د ر م ر ش رت و ت آ ز دا ت و ن ردکار یا ت و اد ره ور ما،و ود ورثی ود هک هار بار
هم هب نخست وزریی رسید  ،از دنیا رفت و کمترین ن گاشته و یاد داشتی ردباره آن دوران رپ مخاطره و طرب انگیز  ،از خود باقی
نگذاشت ات آیندگان میهن ما بدا نند هک مشروطیت و زری بنای پیشرفتهای تحیر انگیز ما را چگوهن و هچ کسانی موجب شدند! من
این کار را خیانت هب نسلهای آینده میهن زعزی ما میدا نم و توهم هک نورچشمی وهمه کاره او  ،و خودت هم دست اندر کار ساخت و
ساز اریان نوین بودی اگر یاد مانده اهی خود را نویسی  ،باهمه احترام و عشقی هک هب تو دارم  ،رتاهم خائن هب نسلهای آینده میهن ما ،
اریان  ،میدا نم »! پدرم ساکت شد و مدتی بخود فرو رفت! دوسال بعد هک دوباره ربای دیدا رش هب ژنو رفتم  ،دست نوشت
مفصلی را ربوی میز وسط ااتق کوبید و گفت « اینهم پاسخ خیانت »!
با این رتفند آنچه میخوانید فراهم شده است  .چنانکه میگویند« هب مرگ بگیر ات هب تب حاضر شود» کارساز گردید.
ii

از خوانندگان گرام تقاتضادارم هب ردست بودن متن از نظر ادبی و سخن سنجی توهج نفرموده بلکه محتوی را مد نظر داشته باشند.
رد رهحال  ،بسیار سپاسگزار خواهم شد ات اگر هب نقص افحشیربخوردند  ،خوارهزاده مرا آگاه فرمایند ات رد رفع آن ربای چاپهای
پسین بکوشیم.
باسپاس نیشیپ،
اهشم حکیمی  -اسلو  ،رنوژ
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Foreword

It is easier for me to write in English as I am keen to make this material available soonest. The
sole motive to write this foreword was to point the reader to a few historically important
revelations in my grandfather Hamid Hakimi’s memoires because - if I am not mistaken - he
provides some first-hand information previously unknown to historians.
Some of what he relates seem trivial in comparison but all show the difficulties faced by
Modernizers in Iran (for example the real reason behind Reza Shah’s dismissal of one of Tehran’s
mayors was due to corruption whereas the story made popular by the Iranian Left was that the he
was dismissed because the council staff neglected to sweep a street leading to the Shah’s palace in
Shemiran! It seems absurd today that a government would keep a corruption story under wraps
to save face which only helped fuel such gossip). There is however at least 7 very important items
concerning critical events in Iran’s history.
0.

8.

7.

Reza Shah’s attempts to reduce Clerical influence: The clergy opposed modernization at
every opportunity throughout Iranian history. Specifically one measure they opposed was
the modernization of the judiciary and justice system in Iran. Moreover they opposed
removal of colonial laws of Capitulation from the statute. There is a very interesting
account of how Reza Shah tried to reduce the influence of clergy by directly limiting the
number of turbans (as the clergy wear turbans) in each province and city and other
measures such as removing the Right to turban (meaning clergies’s sons automatically
inheriting the father’s turban - clerical position).
Anglo-Soviet Occupation of Iran: there is some startling behind the scene information on
how Mohammad Reza Shah was duped into dismissing the government of Ebrahim
Hakimi (Hamid Hakimi’s maternal uncle) at the most critical time when his
government’s representatives were to submit the first complaint to the newly formed
Security Council in London about the continued occupation of Iran long after cessation of
World War II hostilities. It also cleared another mystery for me. In the historical
archives there is a photo of the team that represented Iran in the Security Council.
Present in the photo were Mr. Soheili ex-prime minister of Iran and Ebrahim’s borther
Abolhassan Hakimi. It puzzled me for a long time as to what they were doing there.
Abolhassan could have been serving in the UN but what was Soheili doing there? I could
not find any explanation at the time. Soheili’s official role at the time was Ambassador to
Egypt. Ebrahim Hakimi held out till the complaint was lodged then resigned. He later
explained to Hamid Hakimi that he had instructed Soheili to go to London to meet with
the Russians in order to find an amicable solution to the crisis quietly. He has specifically
selected Soheili because the latter was respected by the Soviets as someone they would
deal with (in addition Hakimi and Soheilie were natives of Azarbiajan and he trusted hife
fellow Azarbaijani Soheili). My grandfather goes on to give the behind the scenes account
of the crisis which had it not been for Ebrahim Hakimi’s actions would have culminated
in the separation of (the Iranian-) Azarbiajan. He also provides explanations for (a)
Shah’s anger with Ahmad Ghavam thereby ordering the withdrawl of Ghavam’s title
Jenab e Ashraf years later, and (b) the reason Wallace S. Murray the American
Ambassador to Iran was abrupty and unceremoniously removed from his post by the
order of President Truman (for giving in to the Anglo-Soviets). It was American pressure
on the Soviets, Truman claiming that he warned Stalin was risking nuclear confrontation
with the US by not withdrawing their troops from Iran. Ahmad Ghavam took all the
credit for himself. I have provided in last appendix some newspaper archives of the period
to show the vitriol unleashed on Hakimi and the Persian Government.
Mossadegh: He provides first hand accounts of Ebrahim Hakimi’s dealings with the Shah
and the Parliament during Mossadegh’s premiership.

These memoires are more than a glimpse into the life of a high career civil servant in Iran and the
petty politics or the ever present corruption he had to deal with throughout. His life is an example
of one of the young Modernists for whom, service meant dragging Iran out of the quagmire of
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Qajar rule and all the damage it had done reducing the country to all but a vassal of Britain. The
Qajar had mortgaged everthing granting concessions to foreigners. The last statement is no
exaggeration. The history of Iran in the last 811 years or so has been about an internal cultural,
moral and psychological as well as sometimes a physical war against modernity. The failure of the
modernizers in Iran is key to understanding present Iran. As an active reformer in a number of
spheres (government ministries) his experiences were unique. He was ahead of his time in his
personal and professional life. The latter is evident by his acts and the reforms he initiated.
Young Iranians have woken up to the importance of history because they are realizing two
revolutions in one century are indicative of a national flaw (we are repeating past mistakes). Only
now are we are beginning to appreciate the achievement of what one writer called the Key Players
of the Golden Age of Pahlavis. It is impossible for an Iranian today to imagine, let alone
appreciate the conditions of Iran in the early 81th century. Hamid Hakimi was a keen
photographer, and although not much has survived of his photographs because he left Iran only in
the cloths he was wearing, a few photographs have survived and among the photos I have seen
haunting photos of Southern Iran, taken during his inspection of the Navy and the towns of
Persian Gulf in early 0371’s. The poverty was unimaginable with children running around naked and
the adult men not faring much better wearing loincloths.
I was surprised by how accurate he was in his recall of historical events and I have provided
footnotes explaining as much as I could. He was discrete and did not name certain people which
made the task sometimes quite difficult but through some detetective work I identified those that
were historically significant. I have also tried to identify where possible the modern name and
surnames of people mentioned by the Qajar style titles. Given my limited resources outside Iran, I
invite the reader to notify me of any erorrs and corrections.
Hamid Behzadi
London, 8108 and Singapore, 82th December 8107
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یادمانده های عبدالحمید حکیمی

دیباهچ
« هرگزحسد نبردم بر منصبی و مالی
حتی بر آنکه دارد با دلبری وصالی »
خاطرات زندگی هشتاد ساله که الزم دانستم یادداشتهائی از اوضاع و وقایع و اتفاقاتی که بیادم مانده و ممکن است برای خواننده
اثری داشته باشد از خود باقی بگذارم.
در این زندگانی طوالنی از گذراندن روزگار کودکی وسپس تحصیل و اشتغال بکار درتالش معاش و ادامۀ خدمت در دستگاهای
دولتی هرگونه پیشآمدی که رخ داده و نتایج آن و همچنین از رویدادهائی که برای رهبران دولتی و کارکنان دیگر پیش آمده و
شخصاً از آنها آگاه شدم و نتایجی که برای عامل و یا میهن و کشور ما داشته است ،تا آنجا که حافظه یاری کند ،بدون دسترسی به
اسناد ومدارک موجود در ایران ،بطور یادداشت می نویسم و اگر سرنوشت امکان بازگشت به میهن عزیز رافراهم سازد ( که درحال
حاضرفقط یک آرزوست ) بدون تردید اسناد و مـدارک و نـگاشتـههـای مـربوطـه را پیـوسـت ایـن یـادمـانده هـا خـواهـم
کـرد.
امروز یکشنبه پانزدهم اسفند ماه هجری خورشیدی  1631برابر با ششم ماه مارس 1896مسیحی است (روز تولد پسربزرگم ،هاشم
که به اصرار او به اینکار دست زدم ) که در اتاقی بسیار محقر به تنهائی روزگار سرگردانی را میگذرانم ،نگاشتن این یادمانده ها را
شروع کردم و امـید اسـت بتـوانـم تمامـی یادمانده ها را نه تنها دراین مختصر بگنجانم بلکه به پایان برسانم.

پیدا یش ،تحصیالت و دوران جوانی
در صفحۀ نخست قرآنی بدست نوشت مرحوم پدرم ،نگاشته شده است « درتاریخ شانزدهم صفرالمظفر  1631هجری قمری »1برابر با
 32آوریل  1813حین مراجعت از ماموریت در شیراز به تهران در میان راه پس از پشت سر گذاشتن اصفهان در کجاوهئیکه حامل

مادرم بوده است متولد شدم .پدرم موسوم به محسن ملقب به « معظم الملک » فرزند هاشم فرزند ربیع 3از اهالی مازندران مقیم

تبریز در آذربایجان بود که به سبب مصادرۀ امالک موروثی توسط روحانیون مسلمان مقتدر و متـنفذ نـاگـزیـر بـه تـرک
آذربـایجان به منظور یافتن شغلی مناسب بطرف تهران رهسپار شد.
در تهران به سمت منشی ویژۀ یکی از شاهزادگان دودمان قاجاریه بنام « شعاع السلطنه » درآمد .وی ناگزیربا کلیۀ افراد خانودهاش
در تمام ماموریتهای این شاهزاده ،همراه بوده است .مادرم ماه لقا دختر ابوالحسن حکیمباشی ،پزشگ ویژۀ مظفرالدین میرزا
ولیعهد مقیم تبریز ،و مادربزرگم دختر آصف الدولۀ قاجار بود.
پدرم درسال  1611و مادرم درسال  1661هـجـری شـمسی درگـذشـتـند .هـر دو در حـرم حضرت معصـومه در قـم بـخـاک
سپرده شـدهانـد.

 1برابر با  4اردیبهشت  1821و یا  84آوریل  1098مسیحی است.
 1بعداً حمسن هامشی
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یادمانده های عبدالحمید حکیمی
پس ازمشروطیت ،پدرم به خدمت دستگاه دولت درآمد و در دفتر وزارت جنگ به منشیگری مشغول شد .در پیش آمدهای زمان
« ویلیام شوستر » مستشار آمریکائی وزارت مالیه که منجر به برکناری «میرزا ابراهیم معتمد السلطنه »  -پدر برادران « وثوقالدوله »

و « قوام السلطنه » به سبب سوءاستفادههای بیقاعده ،از پیشکاری مالیه { مستوفی } آذربایجان برکنار شد ،6درجلسۀ هیئت دولت
بین وزیرمالیه ابراهیم حکیمی « حکیم الملک » و وزیر جنگ احمد قوام « قوام السلطنه » مشاجرۀ زنندهای پیش آمد ،که منجر به
کناره گیری هر دو وزیر گردید 2و پدر من هم از دفتر وزارت جنگ به دفتر وزیر وزارت معارف منتقل گردید .وی تا زمان درگذشت

بهمین سمت باقی ماند.
بخاطر دارم که وضع مالی دولت در آن سالها ،ناراح تی و عدم اطمینان به آینده را برای کارکنان دولت فراهم آورده بود .بـویژه
پـس از برکـناری ویلیـام شوستر ،مالیۀ ایران دستخوش هرج ومرج گردید بطوریکه حقوق کارمندان دولت بصورت اجناس از
قبیل غله و حبوبات و غیره پرداخت میشد!

تحصیالت ابتدائی
آنچه از دوران کودکی بی اد دارم اینست که پس از انتقال از شیراز به تهران در « دبستان همت » در نزدیکی « باستیان » با دوبرادرم،
مجید و سعید ،بخواندن و نوشتن پارسی پرداختیم .پس از دو یا سه سال که بکالس سوم رسیده بودم بسبب تغییر خانه به
کوچه های وابسته به بازارچۀ آشیخ هادی در نزدیکی خانه جدید به دبستان « سلطانی » در انتهای بازارچۀ « معیر » منتقل شدیم که
تا آخر دورۀ ابتدائی را درهمان دبستان بودیم .و دسته جمعی از عهدۀ امتحانات نهائی که آن هنگام در دبیرستان « دارالفنون »
انجام میشد ،برآمدیم و به دریافت گواهینامۀ تحصیالت ابتدائی مفتخر شدیم.

 3مورگان شوسرت آمریكایی ( 819و  )The Strangling Of Persia: 814كه مستخد م جملس دوم برای سروسامان دادن به وضعیت مالیه ایران بود در مور پدر
قوام می نویسد :در طرز تلقی وزیر خارجه وثوق الدوله و برادرش وزیر داخله قوام السلطنه من متوجه سردی مشخصی شدم ،با اینكه این دو تا پیش ازین نسبت به من
برخوردی دوستانه داشته بودند .این را به تربیز اعزام ( )Lecoffreتغیری برخورد هنگامی رخ داد كه آنان دریافتند كه من آقای لُ ُكفر داشته بودم تا در مورد تقلبات و سوء
استفاده های مالی كه طی یك سال پیش از ورودم به هتران و از آن پس روی می داده بود حتقیق كند .در آمد های ایالت آذرباجیان به مقدار یك میلیون تومان برآورد
شده بود .با این مهه ،طی ماه ها پیش از آنكه من قبول مسؤولیت كنم ،و طی متام تابستانی كه من خزانه دار كل بودم ،بنابر گفته ی پیشكار [آذرباجیان] حتی یك شاهی
هم برای دولت اخذ نشده بود .این امر از آن رو حائز امهیت بود كه تابستان فصل خوبی برای مجع آوری مالیات هاست .از طریق اطالعات خصوصی مطلع شدم كه
مستوفی [آذرباجیان] ثروتی برای خود به هم زده بود ،و دولت مركزی در هتران ،و از مجله خزانه دار كل ،را به استهزا گرفته بود .اینكه او خود را در امان می دید شاید
ازین رو بوده باشد كه وی پدر دو وزیر نامربده بود :وثوق الدوله و قوام السطنه .اینكه ایشان ،پس از اطالع از مأموریت آقای لُ ُكفر به تربیز ،ناگهان نسبت به من
خصومت ورزیدند شاید از مهان رو بوده باشد .در ایران دسیسه چینی آنقدر گسرتده و منافع شخصی آنقدر بزرگ اند كه بسیار براحتی میتوان دید كه چگونه این دو
وزیر حتی نسبت به قبول التیماتوم [  ] 1011روسیه گرایشی مثبت بركنار كردن فوری آقای لُ ُكفر از خدمت نزد دولت داشتند كه ...
 6 4آبان ماه  1820برابر با  80اکترب 1019مریزا حسن مستوفی مستوفیاملمالک کابینه جدبد خود را به دلیل خروج این دو وزیر معرفی میکند .روزمشار تاریخ باقرعلی
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محسن هاشمی ملقب به معظم الملک

میرزا ابوالحسن خان حکیمی باشی

چهار تن از فرزندان میرزا ابوالحسن خان حکیم باشی :ابوالحسن  -ماه سلطان -ابراهیم  -ماه لقا
خانواده های بیشتر دختران هم نام خانوادگی حکیمی را گزیدند
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تحصیالت متوسطه
در آن سال عدۀ دانشآموزانی که در امتحانات شرکت کردند بیش ازهزار نفر بود که تنها  621نفرشان موفق بدریافت گواهینامه
شدند .منهم از آخرین نفرات بودم .در آن دوران امتحانات آخر دورۀ دبستان بسیار مشکل بود .شرکت کنندگان الزم بود عالوه بر
زبان پارسی و عربی و فقه و منطق از عهده علوم ریاضیات و جبر تا معادالت دومجهولی وهندسه و زبان بیگانه ،برآیند.
بیاد دارم که معلم ریاضی ما فردی سختگیر بنام « پورسینا » بود که از سال سوم تا ششم تدریس ریاضیات را بعهده داشت .درسال

سوم دانش آموزان ناگزیربودند که کسراعشار 5و تناسب و مرابحه 3و غیره را خوب بدانند تا بتوانند در سه کالس باالتر اصول مربوط
به جبر و هندسه را فراگیرند.
پیش آمدی که در حین زنگهای تفریح برایم دراین دبستان رخ داد ،این بود که درنتیجۀ ور رفتن به تلمبۀ آب در باغ مدرسه برای
تهیۀ آب آشامیدنی ،شصت دست راستم به زیر دسته تلمبه گیر کرد و ناخنم خورد شد که چند روز موجب ناراحتی فزون از حد
گردید ،لکن معالجۀ کامل تا دوسه ماه به درازا کشید تا در ظاهر بحالت عادی و قابل استفاده درآمد .لکن تا شصت سالگی گهگاه
هنوز خون مرده از زیر ناخن سر در میآورد و خاطرۀ تلخ ور رفتن با تلمبه را تجدید میکرد!
پس از انجام امتحانات دوره شش سالۀ ابتدائی« ،سلطان العلمای خراسانی» معروف به «سلطانی» مدیر مدرسه ،برای پیشرفت و
معرفی بیشتر مدرسه ،از وجود من در بین قبول شدگان که همزمان با انتصاب دائی من ابراهیم حکیمی به وزارت معارف و اوقاف
شده بود ،استفادۀ خاص نمود که عبارت بود از ترتیب دادن جشن بزرگی برای مدرسه وتحویل دادن گواهینامهها وجایزه به قبول
شدگان امتحانات نهائی توسط وزیرمعارف وقت!
کارمندان بلندپایه و رؤسا ی وزارتخانه واستادان بزرگ و مهم دارالفنون در تاالر مدرسه حضور یافتند .اولین شاگردی که برای
حضور در جشن احضار شد ،من بودم که در حضور مدعوین توسط استادان دارالفنون مورد سئوال قرار گرفتم .پارسی و ریاضی و
جبر و هندسه وزبان فرانسه را این استادان دارالفنون پرسش میکردند که به کلیۀ آنها پاسخ دادم .در نتیجه اشارۀ وزیر معارف من
مرخص و دو نفر دیگر از شاگردان قبول شده را احضار کرده و سئوال پیچ کردند و جشن مدرسه پایان یافت .این جشن حسادت
سایر مدیران مدارس را برانگیخت که یکی از آنان «ابراهیم شمسآوری» مدیر «مدرسۀ شرف» بود که خواست نظیر چنین جشنی
را در مدرسه خویش برپا سازد ولی بعلت تغییر ناگهانی دولت به انجام نرسید.
در مدرسۀ ابتدائی آموزگار برای آموزش زبان فرانسه نادر بود .ناگزیر از دانشجویان تحصیل کرده درخارج که به میهن بازگشته
بودند بهره گرفته میشد .در دبستان سلطانی هم پسرخالۀ من که درپایان تحصیل از فرانسه برگشته بود با اینکه در ژاندارمری
درجه سرگردی داشت ،بما فرانسه می آموخت .که وجود او در پیشرفت آموزش زبان فرانسه در کالسهای پنجم و ششم مدرسه
سلطانی موثر و مغتنم بود .از هم دوره های مدرسه سلطانی دوستان فراوان من در اروپا سرگردانند.
با سپری شدن سه ماهه تعطیالت تابستانی برای ادامه تحصیل در مدرسۀ سیاسی که زیر نظر وزارت امورخارجه ایجاد شده و اکثر
استادانش هم از رؤسا ی آن وزارت بودند ،نام نویسی کردم و پس از پذیرفته شدن از امتحانات ورودی با بیست و نه نفر دیگر از
همکالسیهای خود به آن مدرسه وارد شدیم.

 5اگر واحدی را به ده یا صدیا هزار جزء مساوی تقسیم کنیم و چند قسمت آن را بردارمی این کسر را اعشاری گویند .مثال چوبی را به ده قسمت کنیم و سه قسمت
آن را بردارمی گویند سه قسمت از ده قسمت را برداشته امی و آن را تلفظ کنند سه دهم  .برخه ٔ دهدهی .
6حماسبه ربح و حل مسائل مربوط به آن
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ریاست مدرسه سیاسی با آقای «دکتر ولیالله نصر» بود .دورۀ این مدرسه پنج سال بود .پس ازپایان دورۀ این مدرسه کلیۀ
همکالسیهای من از رؤسای مهم و موثر ادارات مختلفۀ کشور شدند .لکن من از وضع تحصیلی و دروس آن مدرسه سیاسی
خوشنود نبودم ،چه با ذوق من مطابقت نداشت ،لذا از تأسیس مدرسه مهندسی در دارالفنون بهره گرفته و داوطلب تحصیل در

مدرسه تازۀ مهندسی گردیده و به آن مدرسه پذیرفته شدم .در کالس مقدماتی مدرسه مهندسی با آقایان بایندر 11و محمود
بهارمست 1دوست شدم.

سال اول مدرسه را تمام کردیم لکن شوربختانه با تعویض دولت و مسافرت احمد شاه به اروپا و عللی دیگر ،مدرسۀ مهندسی
تعطیل گردید .بایندر و بهارمست ناگزیر بمدرسۀ نظام رفتند و من برای ادامۀ تحصیل در کالس دوم دارالفنون نام نویسی کرده و تا
پایان دورۀ متوسطه و اخذ دیپلم را در دارالفنون گذراندم .در این دورۀ پنج ساله پیشآمدهای مختلف و فراوانی رخ داد که هریک
درجای خود بعداً خواهد آمد.
به سبب دوری راه مدرسه سیاسی و مدرسه مهندسی از خانۀ ما ،من از نزدیکی خانه دائی بزرگم - ،حاج موسی خان حکیمی «نظم
السلطنه» ،که در کوچۀ غفاری درخیابان سعدی واقع بود ،برای صرف نهار بهره میگرفتم .اما این برنامه هم درنتیجۀ مهاجرت دائی
بزرگ و خروج او از ایران در معیت برادر بزرگترش «اعتماد حضور» ،8متوقف گردید.
در آن تاریخ وقوع جنگ اول جهانی موجب سختی معیشت کارکنان دولت گردید بطوریکه با عدم پرداخت مقرری ماهیانه پس از
سه چهار ماه ،تازه مقرری آنان با تقسیم غله وجبوبات از خالصه های دولتی تامین میشد .وضع مالی کشور بحدی به تباهی گرائیده
بود که حتی برای پرداخت سه شاهی بلیط واگون اسبی در زحمت بودیم.

میرپنج حاج موسی خان نظم السلطنه

مدرسۀ متوسطۀ دارالفنون بریاست «ادیب الدوله» {محمدحسن خان} و نظامت برادرش «عمید الملک» برمبنای برنامه مدارس
متوسطۀ دولتی فرانسه تنظیم شده بود و با استادانی دانشمند اداره میشد که رفتاری مسالمتآمیز با شاگردان داشتند .لکن در

 3بایندر و هبارمست بعد ها تیمسار شدند و بایندر بسمت فرمانده نریوی دریائی ایران در دوران جنگ جهانی دوم در مهان دقایق اول جتاوز بیگانگان (سوم شهریور
 )1389به خاک ایران در معیت آجودانش« ،سروان مکری نژاد» در بازگشت از آبادان پس از مهمانی یا «دام» انگلیسها ،برای چارهاندیشی و آمادهباش به ستاد
نریوی دریایی جنوب ،به سوی خرمشهر به راه افتادند ولی پیش از آنکه به خرمشهر برسند ،با آتش ناگهانی مسلسلهای انگلیسی از پای درآمدند.
 0علینقی «دوم» حکیمی
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سال  1389تغییری در ادارۀ مدرسه به وقوع پیوست و آقای شمس آوری مدیر دبستان شرف به نظامت دارالفنون برگزیده شد که
نسبت به شاگردان در زمستان دوران جنگ سختگیری بیشتری معمول میداشت.
من در آن سال به کالس سوم وارد شدم .محل کالسهای دارالفنون در اطراف ایوانهای دارالفنون واقع شده بود و هر کالس چهار
پنجره بزرگ روبه ایوان داشت ولی کالس سوم در تاالری بسیار وسیع که فقط دارای یک در چوبی دریکی از داالنهای مدرسه،
تشکیل میشد و بهمین سبب کمتر با داخل مدرسه تماس داشت و از دید خارج بود .مبصر کالس سی و شش نفری ما« ،مهدی
نامدار» بود که برای ادارۀ کالس همه وقت آمادگی خاص داشت و در موارد غیبت استاد ،نامدار بدون ایجاد سرو صدا کالس را
بخوبی اداره میکرد.
تعلیم درس تاریخ را در کلیه مدارس « ،مترجمالسلطنه » با لهجۀ مخصوص بخود بعهده داشت .وی روزی برای مالقات با وزیر کشور
رفته بود لذا مبصر « نامدار » کالس را اداره میکرد و برای توجه هرچه بیشتر شاگردان در محل نشست استاد با همان لهجۀ
مخصوص مترجم السلطنه درس تاریخ میداد .کالس هم بی سرو صدا گذشت .همانروز مترجمالسلطنه در مدرسه حاضر شد و از
رئیس مدرسه برای غیبت خود پوزش خواست .ادیب الدوله ،رئیس مدرسه ،با تعجب فراوان به او گفت « شما درساعت معین در
کالس درس میدادید .شخصا پشت در کالس سوم صدای شما را به همان لهجه بخوبی تشخیص دادم و مطمئن شدم ».
مترجم السلطنه درپاسخ اظهار داشت « این من نبودم چون صبح امروز بدیدار وزیر کشور رفته بودم! » پس از رسیدگی مبصر کالس
مورد سرزنش قرار گرفت و به خوردن چند ضربه تازیانه محکوم شد.
ولی نامدار باهمان لهجۀ مترجم السلطنه استغفار کرد که موجب خندۀ حضار گردید و نامدار هم موقع غنیمت را شمرد واز دفتر
رئیس مدرسه گریخت ودیگر باز نگشت .وی ناگزیر رهسپار اروپا شد و به تحصیل در رشتۀ داروسازی پرداخت که بعدها داروسازی
متبحر ومشهور گردید .نامدار چندی هم شهردار تهران بود.
در مدت تعط یل تابستان من وهمگی خواهران و برادرانم به مرض حصبه ( تیفوئید) مبتلی شدیم .لکن بیماری من شدیدتر بود چون
بیش از یکماه بطول انجامید که دراین مدت تنها خوراکم شیر بود و بس ،که بسیار ضعیف شده و بدنم ورم کرده و یرغان هم اضافه
شد که خانواده مرا از حمام گرفتن باز داشته بودند.
باالخره روزی که پس از مدتها از خانه بیرون شدم خود را بحمام عمومی رسانیدم که آنروزها بجای دوش از خرینه بهره گرفته
میشد که همگانی بود .پس از خروج از خزینه یکباره آب فراوانی از بینی هایم سرازیر شد که نیمساعتی ادامه داشت و سپس تمام
شد .من متوجه شد م که ورم تمام بدنم بکلی خوابیده .هنگامی که به خانه بازگشتم همه از اینکه رنگ زرد و ورم بدن ناپدید شده
است متحیر بودند.
در آخرسال سوم امتحان رسمی و نهائی انجام میشد .هنگام امتحان کتبی وضعی غیر عادی رخ داد ،و آن اینکه حل مسئلۀ مشکل
جبر را در آبریزگاه مدرسه ق رارداده بودیم تا به عذر رفتن به آنجا در دسترس شاگردانی باشد که از حل مسئله عاجز مانده بودند.
پس از پایان آخرین امتحان کتبی رسما به کلیه شاگردان سال سوم دارالفنون ابالغ شد که ساعت دو بعد از ظهر در مدرسه حاضر
شوند .همگی ما تصور کردیم که مسئولین مدرسه از نحوه تقلب ما با خبر شده و قصد دارند آن امتحان را تجدید کنند .ما اشتباه
میکردیم بلکه منظور این بود که نمرۀ ورزش را هم به حاصل نمرات امتحان اضافه کنند! همگی ما از قبول امتحان ورزش خود داری
کردیم .ولی اولیای مدرسه اصرار در اجرای تصمیم خود داشتندo.
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استادان و شاگردان دارالفنون درسال آخر تحصیلی . 1613عبدالحمید در ردیف دوم ایستاده از چپ سومین تن است

استادان :محمدحسن ادیبالدوله (دوم) ،احمد اردشیر ،غالمحسین رهنما ،رضا مقیمی ،عبدالعظیم قریب ،مترجمالسلطنه ،محمدوحید تنکابنی
عبدالحمید باالترین ردیف ایستاده از سمت چپ نخستین تن
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ناگزیر دسته جمعی به طبقۀ سوم دارالفنون که محل وزارت معارف بود رفتیم و شکایت کردیم که مدرسه بدون اطالع بما و یکباره
چنین تصمیمی را گرفته است ،و ما آمادۀ اینکار نیستیم .رئیس معارف خواست تا به مدرسه برگردیم .حین پائین آمدن از طبق
سوم با معلم ورزش برخورد کردیم که ما را به باران ناسزا گرفت ،ولی ما بدون واکنش از او ردشدیم که موجب عصبانیت هرچه
بیشتر جناب معلم ورزش گردید .دو روزی گذشت و مدرسه پذیرائی خاصی ترتیب داد .برای همگی ما درمقابل اتاق رئیس و ناظم
مدرسه برای ما جا تهیه کرده بودند .رئیس مدرسه اعالم کرد که همگی ما در امتحانات کتبی قبول شده و اکنون الزم است خود
رابرای امتحانات شفاهی آماده سازیم .امتحانات شفاهی قرار بود همان روز آغاز گردد .ولی کلیۀ شاگردان اعتراض کرده و از مدرسه
خارج شدند وشرط شرکت در امتحانات شف اهی راپوزش خواستن معلم ورزش از یک یک شاگردان اعالم کرند.
دراین روزها وثوقالدوله نخست وزیر  ،و وزیر معارف و اوقاف برادر همسرش آقای « نصیرالدوله » 8بود .موضوع خودداری شاگردان از
شرکت در امتحانات شفاهی ،پس از اینکه وزارت معارف از قبول شرط شاگردان خود داری کرد ،شاگردان شکایت را به نخست
وزیربردند که بجای باریک کشیده شد.
همه همکالسیها همه روزه برای آگاه ساختن یکدیگر از پیشرفت کار هر روز عصر برای گردش به قسمت شمالی خیابان امیریه
میرفتیم .دریکی ازهمین روزها بمحض رسیدن به محل مالقات مطلع شدیم که پاسخی از نخست وزیری رسیده است که صبح روز
بعد درمنزل محمد شیبانی به آگاهی همگان خواهد رسید .لکن صبح روز بعد مطلع شدیم که محمد شیبانی شب گذشته بمنظور
خودکشی گلوله ای بدهان خود شلیک کرده و اکنون در بیمارستان احمدیه بستری است .و دکتر لقمان ادهم ،جراحی که اخیرا از
اروپا بازگشت ه است مشغول بیرون کشیدن گلوله از دهان وی میباشد .علت اقدام به خودکشی محمد شیبانی ،پاسخ نخست وزیر
به نامه وزیرمعارف بود که دستور خروج کلیۀ شاگردان راکه مفسد تشخیص داده بودند ،از دارالفنون صادر کرده بود! بهمین سبب
محمد شیبانی اقدام به خودکشی کرده بود .پس از شش روزمحمد شیبانی درگذشت .ما همه روزه در خانه یکی از همکالسیها بنام
حسین تقوی جمع میشدیم و نگران آینده بودیم .در این هنگام نصیرالدوله برای استقبال رسمی از احمدشاه که پس از دوسال
اقامت دراروپا به ایران بازمیگشت ،رفته بود وما درانتظار بازگشت او بودیم تا شاید مشکل خود را حل کنیم.

وضع سیاسی ایران و انقراض قاجاریه
در اینجا الزم است تا وضع سیاسی روزگار میهن خود ایرا ن را ،تا آنجا که برای ما شاگردان و همکالسیها قابل توجه بوده است بازگو
کنم.
احمد شاه پس از تشکیل حکومت وثوقالدوله درسال  1381ظاهرا برای معالجه به اروپا سفر کرد و دوسال در آنجا ماند .در این
مدت وثوق الدوله همه کاره و مختار اداره کشوربود و لکن برای برطرف ساختن مشکالت کشور دست وپنجه نرم کرده و ناگزیر برای
تامین امنیت کشور با دست آهنین راهزنانی را همچون « نایب حسین کاشی » و « ماشاالله خان » 10و دیگران را دستگیر و به کیفر

رسانید.
لکن مشکالت کشور فقط تامین امنیت نبود بلکه با تحریکاتی که از همه طرف انجام میشد در صدد برآمد تا با عقد قراردادی با
امپراتوری انگلستان بنام « قرارداد  »1818شاید بتواند امور کشور را سروسامان دهد .طبق مفاد آن قرارداد ،ارتش ایران زیر نظر

 « 4مریزا امحد خان نصری الدوله بدر » هجدمهنی وزیر معارف ایران
 18در سال  1802خورشیدی ،نایب حسنی كاشی كه ساهلا امنیت مناطق مركزی كشور و اطراف یزد را برهم زده بود و  12تن مهدستانش توسط گماشته های دولتی
دستگری و در تاریخ  89آبان مهان سال در یزد اعدام شدند.
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فرماندهی ارتش امپراتوری انگلستان قرار میگرفت .متن قرارداد  1818چندین بار در جای مختلف چاپ شده که تکرار آن در این
یادمانده ها ضروری نمیباشد .اما رویدادهای تاریخی منتج از این قرارداد را تا آنجا که بخاطر دارم خواهم آورد.
در اوایل سال  1388امپراتوری انگلستا ن بمناسبت عزیمت احمد شاه به ایران پذیرائی خاصی ترتیب داده شد که بر موازین رسوم
این نوع پذیرائیها ،متن سخنرانی میهمان و میزبان قبال مبادله و مورد توافق قرار میگیرد .در متن سخنرانی احمد شاه موافقت
دولت ایران با قرارداد  1818گنجانیده شده بود که احمد شاه با آن موافقت نکرده و آنرا بدلیل اینکه هر قراردادی باید به تصویب
مجلس شورای ملی برسد خالف مصلحت کشور تشخیص داده بود.
ناگزیر متن سخنرانی احمد شاه درباره قرارداد  1818باگنجانیدن یک جمله ،دائر بر تصویب قرارداد ازطرف مجلس شورایملی،
تغییر یافت .لکن دولت امپراتوری ا نگلستان با این تغییر موافقت نکرد .با اینکه اطرافیان شاه مانند ،ناصر الملک و نصرتالدوله و
دیگران بشاه متذکر شده بودند که عدم موافقت او و خودداری از ذکر قانونی بودن قرارداد  1818چه بسا به انقراض دودمان قاجاریه
منجر شود ،معهذا احمد شاه با ذکر این جمله «من ملت و هم میهنانم را دوست دارم وبدون توجه به نظریات آنان هیچگونه اقدامی
را بصالح کشور نمیدانم» از ذکر موافقت با قرارداد  1818درسخنرانی خودش خودداری کرد و پس از چند روز رهسپار تهران شد که
بر طبق آداب و رسوم جاری از طرف دولت مورد پذیرائی رسمی قرارگرفت و نصیرالدوله وزیر معارف هم تا بغداد به استقبال شاه
رفته بود.
روز ورود احمد شاه به تهران ،روزی تاریخی و دیدنی بود ،چه در تمام طول خیابان های تهران از دروازه قزوین جمعیت انبوهی از
مردم با کف زدن های بسیار شدید ورود احمد شاه را گرامی داشتند و مردهباد وثوقالدوله سر میدادند! این تظاهرات بی سابقه و
غیر عادی ولی دیدنی و جالب توجه بود.
دو روز بعد از ورود احمد شاه به تهران ،وثوقالدوله از نخست وزیری برکنار و به قدرت مطلقش خاتمه داده شد که تصمیم به
مهاجرت از ایران گرفت .از غرائب اینکه درمیان راه گاوی به اتومبیل او شاخ زد که ناگزیر به چند روز توقف دربین راه و
تعمیراتومبیل گردیدند و وثوق الدوله در این باره مصرعی بشرح زیر ساخته است:
یک بال ده گردد و ده صد شود

چون بد آید هرچه آید بد شود

امتحانات متوسطه
دولت جانشین را « مشیرالدوله پیرنیا » تشکیل داد که ابراهیم حکیمی برای چندمین بار به وزارت معارف و اوقاف برگزیده شد.
چون من شرح ماجرای امتحانات دارالفنون را از پیش برای دائی خود توضیح داده بودم با نوشتن نامۀ مجددی به وزیر جدید
معارف ،همکالسیها تقاضای رسیدگی کامل به ماجرای توهین به دانشآموزان ،تنبیه واخراج معلم ورزش ،تغییر ناظم مدرسه و
اخراج رئیس بازرسی ارمنی وزارتخانه و باالخره اجازه ادامه تحصیل را خواستار شدند.
جلسات دانش آموزان کماکان در منزل حسین تقوی ادامه داشت .پس از مدتی وزیرمعارف بمن اطالع داد که رئیس بازرسی اخراج
شد و درباره تنبیه معلم ورزش ،دستورتشکیل محکمهای برا ی احراز جرم اوصادر شده است ولی انجام تقاضا مبنی بر تغییر ناظم
مدرسه فعال مورد نداشته در آتیه به آنهم رسیدگی خواهد شد .پس از مذاکرات طوالنی بمنظور موافقت مشروط با نامۀ وزارت
معارف ،تصمیم گرفته شد که نیمی از دانشآموزان بر حسب قرعه ،در امتحانات شفاهی شرکت کنند ونیم دیگر پس از انجام کامل
تقاضای ما در آخر تعطالت تابستانی در امتحانات شرکت کنند .در روز قرعه کشی خوشبختانه نام من در نیمه اول درآمد که فورا
مشغول امتحانات شفاهی شدم.
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دراین فاصله ابراهیم حکیمی به وزارت مالیه )دارائی) منصوب و کفالت وزارت معارف به عهده آقای «دکتر پرتواعظم» سپرده شد و
همانطور که انتظار میرفت با انجام تقاضاهای دانش آموزان موافقت گردید .نیمۀ دوم دانشآموزان هم از عهدۀ امتحانات شفاهی
برآمدند و همگی که  61نفر بودیم به اضافۀ ده نفر دیگر از سایر مدارس در سال چهارم مشغول شدیم.
مطلبی که اینجا میت وان اضافه کرد اینست که درحین این مبارزات ،دانشجویان نامه تهدید آمیزی به رئیس ارمنی بازرسی 11از -
وابستگان و نویسنگان روزنامه «رعد امروز» به سردبیری سید ضیاءالدین طباطبایی  -نوشتند .این نامه را من درمعیت ع .ثقفی به
منزل او درخیابان قوامالسطنه بردیم .در داخ ل حیاط او با سید ضیاء ایستاده و مذاکره میکردند و تا خواستند پلیس را خبر کنند ما
رفتیم! بهمین سبب برکناری رئیس بازرسی وتعویض دولت ماجرا را به نفع ما دانش آموزان به پایان برد.
درسوم اسفندماه  1388که ما درسال چهارم مشغول تحصیل بودیم کودتای معروف رضاشاه بوقوع پیوست که بکلی وضع پریشان
دولت وملت و کشور را دگرگون ساخت.
درانتهای سال چهارم یکباره تصمیم گرفتند که ما باید در امتحانی بزبان انگلیسی که هرگز در برنامه دروس ما نبود شرکت کنیم!
معلم زبان انگلیسی که یکی از کارمندان وزارت امور خارجه بود دراین باره اصرار میورزید لکن ناظم مدرسه به او فهماند که با این
دسته از شاگردان از این شوخی ها نمیشود کرد چون اینها همانهائی هستند که مدرسه و وزارت معارف و دولت را بهم ریختند!
امتحان زبان انگلیسی برای همیشه حذف گردید! چون من کنار پنجره می نشستم وتابستان بود وپنجره باز که مشرف بر اتاق ناظم
هم بود این مکالمات را شنیدم و به دوستان آگاهی دادم .کلیه معلمین در کالس ما مالحظاتی را ملحوظ میداشتند چون قبال گربه را
دم حجله کشته بودیم!

نام خانوادگی درایران
همگی ما به کالس پنجم رفتیم .معلم فرانسه ما «عیسی صدیق» معروف به «صدیقاعلم» بود که تمام مدت فرانسه حرف میزد.
درهمان جلسه اول که به فهرست نام های دانش آموزان نگاه کرد ،یکباره گفت چرا بدنبال نام شما نام پدرتان را نوشتهاند؟ و چرا
نام خوانوادگی برای خود انتخاب نمی کنید؟ تا در دفتر مدرسه بجای نام پدر ،نام خانودگی شما نوشته شود؟ او توضیحی هم درباره
نام خانوادگی نداد .پس از یک هفته شروع کرد به پرسش نام خوانوادگی دانش آموزان .لکن هیچیک از دانشآموزان پاسخ ندانند،
ناگزیر او شخصا شروع کرد به ترتیب دادن نام خوانوادگی ،نخست رو بمن کرد و گفت ،این شخص تمام خوانوادهاش حکیم وطبیب
بوده اند ،لذا اورا میتوانیم «حکیمی» خطاب کنیم و در دفتر کالس بجای نام پدرم نوشت «حکیمی» .سپس روکرد به محمود پسر
میرزا صادق بروجردی ،وگفت ایشان را میگوئیم «صادقی» که بعداً نام خانوادگی مادرش را انتخاب کرد و شد «محمود مهران» .بعد
نوبت نصرت الله پسر «نصیرالسلطنۀ سمنانی» رسید ،و گفت ایشانرا «نصیری» بدانید .بهمین روش برای تمام همکالسیهایم نام
خانوادگی تعیین کرد .مثالً برای حسین پسر مرحوم تقی ،نام خانودگی «تقوی» را برگزید و غیره .واز آن تاریخ به بعد در دفاتر
مدرسه نام خانوادگی افراد ذکر میشد.
باید متذکر شوم که تا آنروز قانونی بر ای صدورشناسنامه ونام فامیل وجود نداشت .اما درزمان حکومت وثوقالدوله تصویب نامه
دولتی دراین باره صادر شده بود که با تغییر دولت آنهم بدست فراموشی سپرده شد .چندسال بعد هنگام انتخابات مجلس شورای
ملی ،هیئت نظارت بر انتخابات تهران بریاست مشیرالدوله تصمیم گرفت که تنها کسانی میتوانند رأی دهند که شناسنامه شخصی

 « 11گاسپار ایپكیان »  -متولد  1223در استامبول ،در ساهلاي  1016-11با سید ضیاء الدین طباطبایي در روزنامه «رعد » مهكاري كرد .در سال  1010بعنوان
بازرس كل وزارت معارف منصوب شد  .سید ضیاء پس از كودتاي  ،1081گاسپار ایپكیان را به مست شهردار هتران منصوب كرد  .او  81مارس  1058در بریوت در
گذشت.
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برای ارائه به هیئت نظارت در دست داشته باشند .و برای اینکه مشکلی پیش نیاید دو ماه مدت رأیگیری را به تاخیر انداختند .به
این سبب کار شناسنامه تعیین نام فامیل با همان انتخابات آغاز گردید .مجلسی که پس از آن انتخابات تشکیل شد قانون مخصوص
صدور شناسنامه ونام فامیل را از تصویب گذراند و آحاد مردم ایران ناگزیر بدریافت شناسنامه شدند.
درهمین سال چهارم وزارت معارف چهار استاد فرانسوی برای دروس ریاضی ،فیزیک و شیمی استخدام کرد که وضع تحصیل ما را
نهتنها بهبود بخشید بلکه بکلی دگرگون ساخت .در ضمن معلمی برای تدریس فقه و منطق و اصول شیعه هم اضافه شد و همه
موظف بفراگیری این دروس شدند.
درهمان اوان بمنظور افزایش بر تعداد فارغالتحصیالن دیپلمه برای تدریس در دبیرستانها« ،دارالمعلمین» بعدها «دانشسرای عالی»
بریاست ابوالحسن فروغی و نظامت اسماعیل مرآت ،تأسیس شد.
دراین تاریخ با تشکیل دولت قوام السلطنه و استخدام «دکتر میلیسپو» بمنظور سرو سامان دادن به وزارت مالیه و اداره گمرکات و
مرتب کردن پرداخت مقرری کارمندان ،وضع کشور رو به بهبود میرفت .قوام السلطنه از داخل زندان وزارت جنگ که در آن
نزدیک شصت نفر از وزیران پیشین به دستور سید ضیاءالدین زندانی بودند ،به سمت رئیس دولت منصوب شد! او از وضع نابسامان
و هرج ومرج کشور نهراسید و تا آنجا که امکان داشت برای بهبود وضع وزارتخانهها و دستگاهای دولت اقدام موثر نمود .از کار
های عمده او که مقدمه ترقی و پیشرفت آتیه کشورشد ،تغییرات وسیعی است که در وزارت معارف و مدرسه دارالفنون و سپس
تشکیل دارالمعلمین ،داد.

آماری از آموزش و پرورش ایران در زمان جنگ اول
سال ششم را هم با مشکالت اندکی که بروز کرد با موفقیت گذراندم .جالب اینکه برای اولین بار تعداد دیپلمههای کلیۀ
دبیرستانهای کشور باالخره ازعدد یک رقمی به دورقمی تبدیل شد که در آن سال  1613تعداد به  11نفر رسید .جمعا در سالهای
این دورۀ ویژه دارالفنون با برنامه های مخصوص دبیرستانهای فرانسه ،تنها  113نفر موفق به دریافت دیپلم کامل ششم متوسطه
شدند که من  115بودم .درسال بعد تعداد دیپلمه به  32نفر رسید به اضافه ده نفر دیگر که از دارالمعلمین دیپلم متوسطه را دریافت
کرده بودند.
درهمان هنگام ،انجمنی به نام «انجمن فارغ التحصیالن دارالفنون» وجود داشت که ما همگی عضو آن انجمن بودیم .اکثر فارغ
التحصیالن دارالفنون بمقامات عالی دستگاهای اداری کشور رسیدند .عده ای هم در دارالفنون به تدریس پرداختند مانند «عباس
اقبال آشتیانی» «محمد حسین ادیب» «کاظم شیمی» «حسن گلگالب» و سایرین.
در آن سال در تهران  61دبستان پسرانه و  11دبستان دخترانه بیشتر موجود نبود .لکن دبیرستانها که تنها دوره سه ساله را داشت
چهار باب بود« :علمیه» «شرف» «ثروت» و «قاجاریه» که بعدا پهلوی نامیده شد .دورۀ دوم دبیرستان را شاگردان این مدارس باید
در دارالفنون و یا دارالمعلمین ادامه میدادند .مدرسۀ طب هم در همان عمارت داالفنون بود ولی بیشتر از چند نفر شاگرد نداشت که
بعدا همگ ی برای دریافت درجه دکتری به اروپا اعزام شدند ،که کلیه با موفقیت به ایران بازگشتند.

تحصیالت عالی
من درسال اول مدرسۀ طب نام نویسی کردم ولی پس ازچندی متوجه شدم که دانش پزشگی با روحیه من سازگار نیست ،لذا
بمدرسۀ حقوق که روز دوم آذرماه  1613شمسی و مصادف با اولین روز نخست وزیری سردارسپه ،تأسیس و افتتاح شده بود،
نام نویسی کردم .این مدرسۀ حقوق سابقا تحت نظر وزارت دادگستری و بریاست «مسیو پرنی» فرانسوی اداره میشد .دوسال اول
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این مدرسه را گذرانیده بودم ،که مدرسه به وزارت معارف واگذار گردید .این مدرسۀ حقوق که باهمان مدیر سابق وشش معلم
فرانسوی با  83نفر دانشجو شروع بکار کرد.

امرداد  1612امتحان «باشلیه» 12حقوق

تنها  13نفر از دانشجویانش دارای دیپلم کامل متوسطه بوده و بقیه با امتحان ورودی پذیرفته شده بودند .این مدرسه دوسال بعد
بخدمت مسیو پرنی خاتمه داد و « محمد علی فروغی » برای چند ماه ریاست آنرا بعهده گرفت و سپس با ریاست آقای « علی اکبر
دهخدا » تحت نظر وزارت معارف اداره میشد .دورۀ مدرسه سه سال بود که ورقۀ لیسانس حقوق من به امضای هر سه نفر رئیس
صادر شده است.

ب ت
ک
ش
ی
ن
ا
آغاز کار و ل خا و ده
من برای شروع بک ار بیشتر به وزارت معارف مراجعه میکردم و قصدم این بود که هرچه زود تر بتوانم درآمدی برای خود و خانواده
حاصل کنم و بیش از این به خانواده تحمیل نباشم .اولین شغلم در نمایشگاه « امتعۀ وطن » (ساخته های میهن) که در « تکیۀ دولت »
(جای محل بانک ملی بازار امروز) بریاست « حاج محتشم السلطنۀ اسفندیاری » برپا شده بود ،ده نفر از تحصیل کردگان برای
کارهای متفرقه آن نمایشگاه دعوت به کارشدند که منهم یکی از آن ده نفر بودم و متصدی غرفۀ تیراندازی شدم! چون هیچ سر از
تفنگ و تیراندازی درنمی آوردم ،ناگزیر تا ده روزی که به افتتاح نمایشگاه باقی بود خود را آماده کردم.

11

فرانسوی  - Bachelierبه انگلیسی Baccalaureate

مدرسه عالی حقوق دارای دو دوره حتصیلی بود .در دوره اول ،تصدیق بود .دوره اول ،تصدیق «باشلیه» و دوره دوم ،تصدیق «لیسانسیه» نامیده میشد و جمموع این دو
دوره ،سه سال طول می كشید .در اولنی دوره آموزشی 80 ،نفر از فارغ التحصیالن مدرسه عالی حقوق موفق به اخذ تصدیق «باشلیه» شدند و در دوره دوم  83 ،نفر
تصدیق «لیسانسیه» (سال  1391مشسی) گرفتند كه آقای امحد متنی دفرتی جزو اولنی دوره دارندگان تصدیق «لیسانسیه» بود .به طور كلی ،تا اواخر سال ( 1395ش)
و اوایل ( 1396ش) كه سال به هم پیوسنت مدرسه علوم سیاسی به مدرسه عالی حقوق بود 23 ،نفر از مدرسه عالی حقوق ،فارغ التحصیل شدند.
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در این هنگام احمد شاه برای آخرین بار به اروپا میرفت و از مشیرالدوله خواسته بود که بمحض اینکه خبردار شود که شاه و
همراهانش به کرمانشاه رسیده اند ،با تلگراف استعفای دولت را بعرض برساند و خواستار پذیرفتن استعفا بشود .مشیرالدوله هم
برطبق این قرار رفتار کرد و سردارسپه فرمان نخست وزیری را در کرمانشاه دریافت و پس از خروج احمد شاه از خاک ایران به
تهران آمد و روز دوم قوس  1613رسما با سمت نخست وزیری در معیت ولیعهد که سمت نائب السلطنه را داشت ،نمایشگاه « امتعۀ
وطن » را افتتاح کرد.
سردار سپه دراین غرفه ،تخم مرغی را که روی فوارهای باال و پائین می پرید نشانه گرفت و تخممرغ درهم شکست .پس از خاتمۀ
افتتاح نمایشگاه ،برای افتتاح مدرسۀ حقوق به عمارت خورشید چسبیده به وزارت امور خارجه رفتیم که در ساعت شش بعد
از ظهر سردارسپه این مدرسه را نیز افتتاح کرد.
وزارت معارف در اول اسفند ماه  1613مرا برای تدریس در دبستان شماره  61پسرانه استخدام کرد .شرعیات ،سیاق ،و حساب
درکالسهای  2و  5و  3درس میدادم .اولین حقوق این شغل را که ماهیانه  153ریال بود قبل از خاتمه سال دریافت کردم و با نصرت
تسلیمی دختری از نز دیکان که قبال او را در وزارت معارف بشغل معلمی کالس پنجم یکی از دبستانهای دخترانه با حقوق ماهیانه
 311ریال ،بکار واداشته بودم ،ازدواج کردم.

نصرت تسلیمی مقدم

دریک اتاق اجارهای دونفری شروع بزندگانی مشترک نمودیم .سال بعد ،1616 ،عالوه بر شغل سابق در مدرسۀ قاجاریه بریاست
دائی بزرگم « نصرت الحکما »  13به تدریس ریاضی و دفترداری و غیره پرداختم .بعدا با حقوق  211ریال در ماه بکلی به این مدرسه
منتقل شدم.
درهمین هنگام آقای « آقاولی » که ریاست کل اداره آمار را بعهده داشت ،کالس مخصوصی برای تربیت مستخدمین مطلع در رشته
آمار تأسیس کرد که تدریس دفترداری بعهدۀ من محول شد .وزیر کشور وقت آقای «علی منصور» حکم این انتصاب را برایم صادر
کرد .سال بعد آقای مهذبالدوله « باقر کاظمی » ،در وزارت فوائد عامه ،مدرسه مخصوص تجارت باز کرد که تدریس حسابداری نوین
در آن مدرسه نیز بعهدۀ من واگذار شد.
دربارۀ اختالف فاحش بین دوران قاجاریه و رضا شاه داد سخن نمیدهم چون نویسندگان مبرز و دانشمند ،آنچه الزم بوده نوشته اند
و نیاز به تکرار ازطرف من نیست .تنها به این مختصر اشاره میکنم که در همین شهر تهران که پایتخت بود ،امراضی چون سالک،
آبله ،کچلی ،حصبه ،ماالریا ،تراخم و بدتر ازهمه جزام بیداد میکرد ،که بتدریج در دوران رضا شاه همه این امراض ریشه کن
شدند .بعالوه ایجاد امنیت دائمی که در نتیجه آرام کردن فئودالها و قلع راهزنان حاصل شد ،قابل فراموشی نیست و نباید دراین
باره سکوت کرد.

 17ابوالقاسم حکیمی
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سنن خانوادگی و رویۀ خدمت دولتی درایران
مطلب بسیار مهم شناخت اوضاع و احوال اجتماعی آنروزی کشور ما ،آگاهی از آداب و سنن خانوادگی است که بدون شناخت آن،
دستکم بیگانگان و یا حتی نسلهای آینده را بقضاوت غلط وامیدارد.
پدر و مادر ما را بنحوی تربیت میکردند که در حضور ب زرگتر از خود حق هیچگونه حرف زدن و اظهار نظر نداشتیم .لذا درحضور
بزرگان خانواده باید سکوت کامل و رفتار بسیار محترمانه ای میداشتیم و چون بجز افراد خانوده با دیگران معاشرت نداشتیم و از
مراوده با دیگران بر حذر میشدیم ،به این قفس آداب و سنن عادت کرده بودیم!
بدین سبب در کار اداری نیز این مأ خوذ به حیا بودن ،جلوه میکرد بطوریکه هیچگاه برای رفع مشکالت به دیگران مراجعه
نمی کردم .ولی درضمن درمقابل رؤسا و مافوقها تا آنجا که امکان داشته است شنوائی داشتهام مگر مواردی که طبق تشخیص خودم
انجام دستورهای مافوق را با ارائۀ اد له صحیح و قانونی مخالف قوانین ویا مصالح عمومی میدانستم که با کمال صراحت مخالفت خود
را اظهار و از انجام آنکار خودداری میکردم ،که هرمورد درجای خود خواهد آمد.
درپانزدهم اسفند ماه  1616اولین فرزندم به نام « هاشم »  -برای بزرگداشت نام پدر بزرگم بود  -متولد شد.

پادشاه شدن سردار سپه
دربارۀ پادشاه شدن سردارسپه مورخین عدیده موشکافی الزم کردهاند که من نمیخواهم به آنها بیجهت چیزی اضافه کنم .ولی
میتوانم آنچه که خود ناظر و شاهد و دست اندر کار بوده ام بمنظور روشن شدن بیشتر اتفاقات آنروزها بازگو کنم.
من در انتخابات مجلس مؤسسان به سمت منشی در هیئت نظارت انتخابات در محله دولت بریاست « آقای ( میرزا نظام الدین )
مشارالدوله حکمت » انجام وظیفه کردم و در تمام مدت انتخابات ناظر حاضر بودم .از تهران باید  32نفر انتخاب میشدند و برطبق
رأی مردم اولین برنده ها تعیین گردند و ظاهرا در تمام موارد اصول حقوقی و قانونی رعایت گردد .برای بازگفت حقیقت باید به
آگاهی برسانم که اوراق انتخابات بکلی غیر منطقی و ناقص و وقت گیر تهیه شده بود بطوریکه خواندن آراء بیست هزار ورقه و
هریک با  32نام ،نه تنها در هفت روزه مقرر انجام نمیشد بلکه هفتاد روز هم برای آن کافی نمیبود! برای خواندن آراء و تعیین
برندگان تمام کارمندان هئیت های ناظر رای گیری را در اتاقهای مدرسه نظام و دارالفنون جمع آوری و متمرکز کردند و ظرف فقط
هفت شبانه روز تمام اعضاء و کارمندان مانند زندانی بکار خود ادامه دادند .در نتیجه ناچار شدیم طبق تصمیم از پیش اتخاذ شدۀ
هیئت نظارت اسامی برندگان را در دفاتر ثبت کنیم که به امضای هئیت نظارت رسید و با آگاهی رسمی نتیجه آراء طبق نظر
حکومت وقت ،کار انتخابات تمام شد و بدین نحو مجلس مؤسسان تشکلیل گردید .از آنروز به بعد دیگر کمترین توجه به امر
انتخابات ،رای دادن ،حتی برای نظارت ،شرکت نکرده و اقدامی ننمودم.

واقعی ده ساهل اول سدۀ  01هجری
وقایعی که درده ساله اول سالهای  1611اتفاق افتاده است ،تا آنجاکه بخاطرم مانده است بشرح زیر میباشد:
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اولین آن ،کشته شدن « ماژور ایمبری »
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کنسول آمریکا در تهران بود و چون شخصا برحسب تصادف شاهد بودم شرح واقعه

چنین است :مدتی بود که از طرف روحانیون بین مردم تبلیغ میشد که سقاخانۀ چهار راه آشیخ هادی کوری را شفا داده و
خواب نما هم شده است! در نتیجه عده زیادی زن و مرد خود را به این سقاخانه که در گوشۀ شمال شرقی چهار راه آشیخ هادی و
خی ابان فرانسه واقع شده بود که بعدا آنرا خراب کردند ،مراجعه و التماس معجزه داشتند .این وضع در نتیجه ادامۀ تبلیغ و
شایعه پراکنی بجائی رسید که این چهارراه از همه طرف بند آمده بود .بعضیها نیز با طناب و زنجیر خود را به سقاخانه قفل کرده
بودند که شبانه روز را در آنجا میگذرانیدند.
روزی ساعت چهار بعدازظهر درپایان دروس از مدرسه دارا لفنون بطرف خانه میرفتم و از میدان توپخانه سوار واگون اسبی که به
انتهای خیابان حسن آباد و بازار چه آشیخ هادی میرفت بودم .در مقابل سه راه خیابان جلیل آباد که محل دو راهی واگون اسبی و
ایستگاه آن بود به انتظار رسیدن واگن طرف مقابل ایستادم که تا مدتها از واگن خبری نشد و در این انتظار بودم که سرو صدای
بسیار زیاد از طرف چهار راه حسن آباد بگوش میرسید ومردم فریاد میزدند «بگیرید! بگیرید! »...پس از چند دقیقه قراوالن قزاق
گارد میدان مشق که در کناردروازۀ ورودی به میدان مشق و عمارت وزارت جنگ بودند با تفنگ و اسلحه جلوی عابرین و فریاد
زنندگان را مسدود کردند و مانع عبور مردم شدند.
از طرف مقابل کسیکه فرار میکرد به این مانع که برخورد کرد خود را به قهوه خانه ای که تقریبا مقابل میدان مشق ( محل فعلی
بانک کشاورزی ) بود انداخت و داخل قهوه خانه شد تا از معرکه بگریزد .سربازان میدان مشق جلوی در قهوه خانه ایستادند و پس
از چند دقیقه اتومبیلی از طرف نظمیه که قسمت سوار آن در اول خیابان جلیل آباد ( مقابل دفتر روزنامه اطالعات ) قرارداشت با
عدهای پلیس آمدند که این شخص فراری را با خود ببرند ،ولی متاسفانه دیده شد که این شخص را که داخل اتومبیل پلیس
انداختند و بطرف شهربانی بحرکت در آمده بود از همه طرف مورد حملۀ شدید با شمشیر و قمه قرار میگرفت ،ووقتی اتومبیل
بشهربانی رسید معلوم شد که عالوه بر آب جوشی که قهوه چی براو ریخته بود ضربات شمشیر و قمه هم کاری بوده و آن شخص
فوت شده بود.
بالفاصله اعالن حکومت نظامی منتشرشد .معلوم شد که مقتول ماژور ایمبری کنسول آمریکا بوده که در معیت آقای « علی پاشا
صالح » مترجم خود برای تماشا و دیدن این محل رفته بوده است .یکی از حضار در اطراف سقاخانه فریاد میزند که این شخص زهر
در آب سقاخانه ریخته است ،چه ایمبری مشغول عکسبرداری از این مسخره بازی بوده است! این واقعه که منجر به اعالم حکومت
نظامی و منع عبور و مرور گردید راه را برای دگرگونی های اجتماعی و تغییر سلطنت را فراهم ساخت .روابط سیاسی بین ایران و
آمریکا قطع شد و دولت ناگزیر به عذر خواهی و پرداخت غرامتی بمبلغ  132هزار دالر گردید .البته این ظاهر کار بود ولی پشت این

ماجرا ،خفه کردن نفوذ آمریکا در ایران توسط عوامل دولت فخیمه ( انگلستان ) 15در نطفه بود که بسیار هم موثر افتاد .ولی دولت

آمریکا این مبلغ غرامت ر ا بحساب بخصوصی برای کمک به دانشجویان ایرانی واریز کرد.
دوّمین پیش آمد مهم این بود که ،درهمین عوان انقالب سرخ روسیه رخ داد و ایران اولین دولتی بود که دولت کمونیستی شوروی
لنینی را برسمیت شناخت و بهمین جهت لنین از کلیۀ مطالبات روسیه تزاری و سایر امتیازاتی که دولت تزاری با زور و تهدید طی
سالهای متمادی به چنگ آورده بود ،بر مبنای قرارداد  1831صرفنظر کرد که این خود بحث مفصلی است که باید برای درک کامل
آن به کتابهای تاریخ مراجعه شود.

11

Robert Whitney Imbrie - http://www.arlingtoncemetery.net/rimbrie.htm

 17رجوع شود به تارمنای ماژور امیربی در تارمنای آرامگاه آرلینگتون وگزارش راجع به مرگ امیربی از کنسول آمریکا .ایرانیان که میخواستند با دادن امتیاز کشف نفت به
کمپانی سینکلر آمریکائی (  ) Sinclair Oil Corporationاز استثمار انگلیس بلکه بکاهند و این وحشیگری آنرا خنثی کرد.

- 17 -

یادمانده های عبدالحمید حکیمی
از جمله موارد بسیار مهم تفاهم تازه بین دولتِ تازه تأسیس شوروی و دولت ایران یکی هم لغو امتیازات کاپیتوالسیون بود .دولت
وقت به نخست وزیری «صمصامالسلطنه بختیاری» با صدور تصویب نامه ای الغاء کاپیتوالسیون را که به امضاء کلیۀ وزیران
کابینه اش رسید بود برای اجرا به وزارت خارجه ابالغ کرد و دستور داد که این تصویب نامه فورا بکلیۀ نمایندگیهای بیگانه در
ایران ابالغ شود.
ولی دولت صمصامالسلطنه دوام نیاورد و دولتهای بعدی به این موضوع حیاتی اهمیت نداده و دنبال کار را نگرفتند تا تغییر سلطنت
انجام شد .اولین اقدام رسمی دولت شاهنشاه رضا شاه پهلوی فقید تصویب قانونی از مجلس شورای ملی بمنظور الغای
کاپیتوال سیون بود که بطور موثر پیگیری شد و مشکل حکومتهای وقت را که دخالت بیگانگان در کلیۀ شئون اجتماعی ایران بود
برای همیشه برطرف ساخت.
مطلب سوم ومهم دیگر تحویل کلیۀ اسناد و مدارک و دارائی های بانک استقراضی روسیه بصورت بال عوض به دولت ایران بود که از
جمله دارائیه ای آن پارک اتابک است (محل سفارت روسیه در تهران) که به رایگان بدولت ایران واگذار گردید .پارک اتابک مدتها
بروی مردم باز بود و هر روز دسته موزیک نظامی برای مردم آهنگهائی مینواخت و اغلب رضا شاه هنگام تصدی بر وزارت جنگ ،هم
برای گردش سری به پارک اتابک میزد .باید اضافه کنم که عمارت وسط پارک را سفیر روس برای محل اقامت خود و برخی از
کارمندان سفارت در اختیار داشت .تا اینکه پس از مدتی دولت شاهنشاهی موافقت کرد که کلیۀ پارک اتابک در اختیار سفارت
شوروی قرارگیرد بدون اینکه آنها مالک باشند .پس از آن پارک اتابک بروی مردم برای گردش بسته شد.
بعدها کلیۀ دارائیهای بانک استقراضی روس به بانک کشاورزی ایرن منتقل گردید بطوریکه میتوان گفت که مالک اصلی پارک
اتابک و یا سفارت روس ،بانک کشاورزی ایران است .ولی هرگز دولتها بعنوان صاحب اکثریت سهام ،به بانک کشاورزی اجازه
ندادند تا مالکیت خو د را با سفارت روسیه در میان گذارده و بنوعی از توافق برسند!

حزب رادیکال و داور
چهارم ،اینکه دربازگشت از سفر اروپا علی اکبر داور – یکی از اداره کنندگان تغییر سلطنت  -از ورامین با کمک خانوادۀ حکیمی به
وکالت مجلس منتخب شد .او روزنامه ای هم انتشار داد که اداره کنندۀ آن آقای « عباس مسعودی » بود ( آقای داور بعد از انتصاب به
وزارت فوائد عامه در دولت مستوفی الممالک از انتشار روزنامه دست کشید و امتیاز روزنامۀ اطالعات را به عباس مسعودی گرفت ).
درهمین زمان حزبی بنام «رادیکال» تأسیس کرد که اکثر تحصیل کردگان روز به این حزب پیوستند .دفتر و اسناد مربوط به این
حزب بدست من سپرده شده بود .محل حزب در ابتدای کوچه برلن دریکی از خانه های « قائم مقام الملک رفیع » واقع بود که
جلسات حزب هم درهمین محل برگذار میگردید.
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در تمام دورۀ انتخابات مجلس چهارم و مجلس موسسان ،حزب رادیکال شرکت موثر داشت .از اعضاء حزب برای اداره صحیح
انتخابات و نظارت بر رای گیری و سپس شمارش آراء استفاده شایان میشد .من بعنوان منشی در انجمن نظارت محله دولت بریاست

 16در خیابان اللهزار آجنا که خبش جنوبی پایان مییابد کوچهایست که آن طرفش خیابان فردوسی است و نامش کوچه برلنی است زیرا دیوار سفارت آملان درین کوچه
است به آن سر که منتهی به اللهزار است به دست چپ مشا در گاهی است هاللی با دری و دهلیزی و سرایی وسیع.این جا مرکز حزب رادیکال بود و درین هپنه هفتهئی
چهار روز دیدوبازدید افراد حزبی صورت میگرفت و داور با یارانش که زبانی گویا داشتند اجنمن را با منطقی گرم مشغول میداشتند ...از خاطرات حبیب الله نوخبت
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«مشارالدوله حکمت» که در قسمت پیشین نوشتم با یکی دونفر از هم حزبیها ،انجام وظیفه میکردم .چند نفر از اعضای حزب،
داوطلب نمایندگی از تهران بودند ،از جمله احتشامالسلطنه و سایرین که ما ناگزیر باید مراقبت ویژهای برای آنان میکردیم.
انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی پیش آمد که داور برای محکم کاری از الر در فارس انتخاب شده بود« ،سردار
فاخر حکمت» نفر دوم و « علی اصغر حکمت » هم نفر سوم منتخبین از فارس اعالم شدند .این هر سه اعضاء حزب رادیکال بودند.
در تهران نیز حزب سه داوطلب معرفی کرده بود ،آقایان داور – احتشامالسلطنه و دکتر ملک زاده .باید اذعان کرد که « مدرس » و
جامعه روحانیت در کار انتخابات بسیار موثر عمل میکردند؛ زیرا مردم عادی از آنان حرف شنوائی داشتند و اگر روحانیون با
داوطلبی مخالفت میکردند انتخاب شدن آن داوطلب از محاالت میبود .ولی دستۀ حزب رادیکال برای پیشبرد نظریات حزب بویژه
در میان اهالی دهات اطراف تهران سخت کوشید و با کمی جابجائی حزب توانست کلیه کاندیداهای خود را به استثناء آقای علی
اصغر حکمت ،آنهم تنها از بدشانسی ،به وکالت مجلس برساند .آقای علی اصغر حکمت کمی دلخور شد و تا مدتی ناراحت بود.
درمورد تشکیل مجلس موسسان بمنظور تغییر سلطنت آنچه که بسیار مهم بنظر میرسید ،جلب رضایت همسایۀ شمالی ،دولت
اتحاد جماهیر ش وروی سوسیالیستی بود .در این باره همانطور که قبال اشاره شد سردارسپه تقریبا هرروز درپارک اتابک حاضر
میشد و با مردم به گفتگو و گردش میپرداخت و چون از خانواده اشراف و اعیان و منصوب به قاجاریه نبود ،این خود برای جلب
توجه همسایه شمالی ،کارساز شد ،بطوریکه گزارش کنسول روسیه در تهران که متصدی دستگاه جاسوس شوروی بود ،توجه
دولت شوروی را درباره رضا خان قزاق و سپس سردارسپه و نخست وزیر و خانواده اش که از اهالی مازندران بودند جلب کرد .منشی
ایرانی این کنسول روس ،آقای عبدالحسین هژیر بود که پدرش یک روزنامه دست چپی منتشر میساخت .دخالت آقای هژیرو بویژه
همسرش ،در بدست آوردن موافقت همسایه شمالی برای پادشاهی سردار سپه بسیار ارزنده بوده است.
بعد ها مطلع شدم که در اینمورد بین آقای شومیانسکی ،سفیر مقیم تهران و کنسول شوروی اختالف نظر شدید وجود داشته که در
نتیجه هر دوبرای ادای توضیحا ت به مسکو احضار شدند ودولت شوروی نظر کنسول را پذیرفت .لکن پس از تشکیل مجلس
مؤسسان و به سلطنت رسیدن رضا شاه ،ناراحتی هائی بین دو دولت بروز کرد که منجر به احضار کنسول شوروی از تهران گردید.

سلطنت رضا شاه و دادگستری نوین برای نسخ کاپیتوالسیون
در اوایل سلطنت رضاشاه « مستوفیالممالک » { حسن مستوفی } به تشکیل هیئت دولت مامور شد که داور وزیر فوائد عامه گردید.
اما دیری نپائید که « مخبرالسلطنه » { مهیدی قلی هدایت } مأمورتشکیل کابینه ای جدید شد .چه رضا شاه برای اجرای قانون
کاپیتوالسیون نیاز مبرم به وجود دادگاهها و دادگستری نوین داشت که تا آن تاریخ عدلیه بدست روحانیون با هرج و مرج
برخواسته از ذات روحانیت اداره میشد .همین به اصطالح روحانیون سد سکندری 17در مقابل تصویب قانون مدنی شده بودند .به
منظور کوتاه کردن دست آخوندان از دستگاه قضائی کشور و ایجاد دادگستری نوین بر مبنای قوانین مدنی ،مخبرالسلطنه از وزارت
عدلیه استعفا کرد.
لذا تصدی وزارت جدید « دادگستری » به داور واگذار گردید که یک شبه وزارت عدلیه را منحل اعالم کرد! و بخدمت کلیۀ قضات
در سراسر ایران خاتمه داد .داور با کوشش و زحمت فوقالعاده موفق شد که دادگستری نوین را با همان عده قلیل تحصیل کردگان
حقوق و سایرین که تحصیالت عالیه داشتند ،که هفتاد و سه نفرمی شدند و اکثر آنان در ادارات و موسسات مختلف دولتی دارای
مقامهای باالئی بودند ،با اهداء رتبه های باالتر با صدور فرمان قضائی بخدمت وزارت دادگستری در آورد و به کار قضاوت بگمارد .در
ضمن داور با رسیدگی به پرونده های قضات پیشین ،آنانی را که شایسته میدید مجددا بکار قضاوت گماشت .با این اقامات کار
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« سد سکندر نه بدین حدود است و هم از آهن و ارزیز است » یا « :از حشمت تو بی ربض و خندق و سالح /سد سکندر است خبارا مبحکمی ».
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دادگستری ایران در زمان نخست وزیری مخبرالسلطنه به سامان رسید و موجبات اجرای قانون کاپیتوالسیون هم که نخستین اقدام
مهم و اصولی رضا شاه بود ،فراهم گشت.
بسته شدن حزب رادیکال
درنتیجۀ تشکیل وزارت دادگستری جدید و اشتغال بیش از اندازۀ داور درآن ،حضور وی در جلسات حزب ناممکن شد که در نتیجه
کم کم وضع حزب رو به بحران گذاشت و عاقبت منجر به تعطیل گردید .گو اینکه با شروع سلطنت رضاشاه اصوال اجتماعات مورد
سوءظن و شک و تردید واقع میشد .در ضمن مدرس که از جمله روحانیون مخالف بود حین مذاکره با رضا شاه گفته بود که وضع
روحانیون و ما برای شما خطری پیش نمی آورد ولی خطر از طرف حزب رادیکال شما را تهدید میکند چه با توجه به انتخابات
گذشته آنها توانستند دونفر از رادیکا لها را از تهران به مجلس بیاورند که این خود موجب تأسف برای آینده خواهد شد .در نتیجۀ
این نوع گفتگوها بود که حزب رادیکال بکلی تعطیل گردید .دفتر حزب که زیرنظر من بود بسته شد و نزدیک به دوسال من به دفتر
حزب سر نزدم.
درسال  1611داور مرا خواست ،که در وزارت دادگستری با او مالقات کردم .وی فورا ورقهای با مارک شیر و خورشید بمن داد و
گفت این تقاضای عضویت در « حزب ایران ما » را امضاء کن و سپس تعدادی از همان اوراق را بمن داد و گفت در عرض این هفته
تمام این اوراق را به امضاء کلیهٔ اعضاء حزب برسان و اول هفته آینده این اوراق را امضاء شده بمن برگردان .اینکار بهمان نحوی که
داور خواسته بود انجام شد .لکن چند روز بعد از داور اطالع رسید که دفترفهرست نامهای اعضاء حزب را فورا برایش ببرم.
من به محل حزب رفته و بعد از دوسال با زحمت در دفتر را گشوده و متوجه شدم که دفتر مورد بررسی کامل قرارگرفته است .اتاق
بکلی بهم ریخته بود ولی چون دفتر فهرست اسامی اعضاء را زیر دفاتر سفید جای داده بودم دست نخورده باقی مانده بود .کلیۀ
اسناد و تقاضا نامه ها و فهرست را باخود به خانه آوردم و سپس فقط دفتر صورت اسامی اعضاء را در مجلس به داور دادم .پس از ده
روزدر پاکت سر به مهرداور ،فهرست به من برگردانیده شد .که در زیرزمین خانه در زیر مقداری ذغال سنگ ،سوخت زمستانی
معمول آنروزها ،باسایر اسناد پنهان کردم.
ولی از تشکیل حزب ایران ما خبری نشد و حزب بازی در ایران در تمام مدت حکومت رضا شاه بکلی تعطیل گردید .این دفتر و
اسناد بعلت واقعه ایکه درسال  1612برایم پیش آمد توسط همسرم سوزانیده و معدوم گردید .در این باره بعدا شرح کافی خواهم
داد.

i

خدمت در دادگستری نوین
من از جمله اولین افرادی بودم که تقاضای انتقالم به وزارت دادگستری به وزارت معارف واصل شد و آقای تدین وزیر وقت معارف با
انتقال من به وزارت دادگستری موافقت کرد .ولی با درخواست انتقال سی وشش نفر دیگر به وزارت دادگستری مخالفت کرد .آنها
هم چون قراردادی استخدام شده بودند استعفا دادند و با قبول فرمان قضائی در وزارت دادگستر مشغول خدمت شدند.
در 1615فرزند دوم من بنام « فرزانه » به دنیا آمد.
من با فرمان رتبۀ  3قضائی بسمت ریاست دفتر محاکم ابتدائی سیّار بخدمت وزارتِ تازه تأسیس شدۀ دادگستری در آمدم .آقای
داور همان روز نخست بمن گفت « تصمیم داشتم برای تو فرمان ریاست کل دفاتر محاکم اداری را صادر کنم ولی با توجه به اینکه
آقای « عباسقلی گلشائیان » پیش از تو در وزارت دادگستری خدمت داشته است ناگزیر او مقدم بر توبوده است .لذا فعال با همین
رتبه و محل خدمت مشغول شو تا بعد که فرصت مناسب و جدیدی پیش آید » .با این ترتیب آمادۀ کارشدم ولی پس از گذشت پنج
روز مطلع شدم که آقای گلشائیان از پذیرفتن رتبۀ قضائی خود داری وتقاضای اشتغال در بخش اداری وزارت دادگستری را کرده
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است که مورد قبول واقع شده و با رتبۀ چهار اداری بخدمت شروع کرده است .من از فرصت استفاده کرده ونظر داور را به آقای
سید مصطفی کاظمی که از اعضای و دوستان حزبی بود ابراز کردم و خواستار شدم که مطلب به استحضار وزیر دادگستری برسد.
آقای کاظمی از این گفتار من بسیار ناراحت شد و در پاسخ بمن تذکر داد و گفت « تصور میکنی که چون متصدی دفتر حزب هستی
میتوانی از این نوع سوءاستفاده ها بکنی؟ بدان که با این رویه بجائی نخواهی رسید و قطعا دربدرت خواهم کرد » .وی سپس از
دفترش برای مالقات با وزیر خارج شد و بالفاصله برگشت و گفت « با درخواست تو موافقت نکردند » .من همانجا استعفای خود را از
وزارت دادگستری نوشته و به آقای کاظمی تحویل دادم و دوباره بخدمت وزارت معارف درآمدم.
چندی بعد ،فرمان رتبۀ پنج قضائی هم برای من صادر شد که از پذیرفتن آنها خودداری کرده و به خدمت در وزارت معارف و
تدریس ادامه دادم ،و در ضمن از دستگاه حزب هم دوری جستم که گفته اند «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد»!!!

خدمت در وزارت معارف
در  12فروردین  1611اوالد سوم من ،دختری بنام « پروانه » متولد شد.
در همین سال با به وزارت رسیدن «اعتمادالدوله قراگوزلو» { میرزا یحیی قراگوزلو } ،وزارت معارف با وضع شایسته تری پیشرفت
میکرد .چنانکه تصمیم گرفته شد که کلیۀ دبیرستان ها همانند « لیسه » های فرانسه برنامه ریزی شده و شروع به کار کنند .بدین
منظور برای هر دبیرستا ن چهار معلم از فرانسه استخدام شده بودند که ریاضی و شیمی و فیزیک را تدریس کنند و ناگزیر رئیس و
یا ناظم مدرسه هم باید بزبان فرانسه آشنائی کامل داشته باشد .بدین جهت آقایان محمود مهران برای نظامت مدرسۀ شرف،
یزدانفر برای مدرسه علمیه ومن برای مدرسه ثروت برگزیده شدیم.
نظامت مدرسۀ شرف و اعزام شاگرد اوّالن به خارج
در همان جلسه من پیشنهاد کردم که روال سنتی امتحانات نهائی که ثمر بخش نیست باید بکلی تغییر کند .دبیرستانها باید باهم
همکاری نزدیک داشته باشند و ممتحنین هم باید از دانشکده ها باشند و نه تنها از دارالفنون .این پیشنهاد مورد تصویب قرار
گرفت که درآخر سال نتیجه غیر قابل انتظارو غیرعادی ببار آورد .نخست اینکه ،از تعداد داوطلبان دارالفنون کمتر از نیمی قبول
شدند و از مدرسه ثروت از  31داوطلب  31نفر و از مدرسه شرف هم همینطور .شاگرد اول هم آقای « هوشنگ کاوسی » از مدرسۀ
ثروت بود.
دوم اینکه ،در نتیجۀ این رویداد ،وزارت معارف شعبات دورههای مکرر مدرسه دارالفنون را برای سنوات بعد منحل کرد و یک شعبۀ
علمی را به مدرسه ثروت وشعبه دیگر را به مدرسۀ شرف منتقل ساخت که در نتیجه این دو دبیرستان دارای دوره کامل شش ساله
متوسطه شدند .و در دارالفنون فقط یک دوره علمی و یک دوره ادبی باقی ماند .امتحانات هم با حضور معلمین هر چهار دبیرستان
انجام میشد.
در این هنگام قانون اعزام محصل به اروپا از تصویب مجلس شورای ملی گذشت که با همان رویه امتحانات ،محصلین برای اعزام به
اروپا دستچین میشدند .در نیمۀ سال اول ورود ما به دبیرستانها برای تصدی نظامت ،رؤسای دبیرستانها نیز تغییر کردند و همگی
از میان دولتمردان عالیرتبه وزارت فرهنگ انتخاب شده بودند ،که این خود نیز موجب پیشرفت کار وبهبود تحصیل دانش آموزان
را فراهم ساخت.
شاگرد اول شدن هم که تا آن هنگام مطرح نبود ،یکباره موجب گردید تا دبیرستانها کوشش کنند که شاگرد اول از آنان باشد که
در نتیجه سطح دانش در دبیرستانها بسیار باال رفت.
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آقای « حسین هورفر » یکی از دبیران کهنه کار مدارس از دوستان من ،سه سال پیش از من از دارالفنون دیپلم گرفته بود .وی معلم
ریاضی در دبیرستان شرف بود .او بمن مراجعه کرد و گفت که یکی از همکاسیهای من که بعلت گرفتاری نتوانسته ادامه تحصیل
دهد و تنها سه ساله اول متوسطه را گذرانده و فعال مدیر مدرسه ای در قزوین است ،تقاضا دارد به تحصیل خود ادامه دهد .من او را
خواستم ،نامش « محمد صدری » بود .از ا وخواستم با صداقت خودش کالسی را که میخواهد در آن درس بخواند انتخاب کند.
او کالس پنجم متوسطه را انتخاب کرد و منهم قبول کردم .پس از یکماه به من مراجعه کرد و گفت تصور میکند در این کالس
وقتش تلف میشود! به او پیشنهاد کردم دراین صورت خود را برای گذراندن امتحانات سه ماهه اول کالس ششم آماده ساخته و در
امتحانات شرکت کند که با توجه به نتیجه امتحانات تصمیم الزم گرفته خواهد شد .وقتی نتیجۀ امتحانات سه ماهه اول دو کالس
ششم آماده شد ،متوجه شدم معدل امتحانات او از دو برادربسیار باهوش که در آن کالس درس میخوانند که شاگردان اول کالس
محسوب میشدند ،به مراتب باالتر است .معدل امتحانات آندو  15/6بود ،درحالیکه معدل محمد صدری به  19/3رسید! درنتیجه او
را در کالس ششم نام نویسی کردم .و در آخر سال بامعدل  19شاگرد اول کلیۀ مدارس شد که موجب تعجب و تحیر و حسادت
مدیران سایر دبیرستانها گردید.
صدری  63سال داشت و نمیتوانست در امتحانات اعزام محصل به اروپا که حد اکثر سن را  36سال تعیین کرده بودند شرکت کند
ولی من با ارائۀ اوراق امتحانی او ،اعتماد الدولۀ قراگوزلو وزیر معارف را متقاعد ساختم تا تصویب نامه را برای شاگردان اول تغییر
دهند .با این ترتی ب صدری به اروپا رهسپار شد و پزشگی بسیار حاذق به ایران برگشت که عالوه بر استادی دانشگاه در
بیمارستانها نیز خدمدمات شایانی به کشور میکرد .ازهمین استثناء درتصویب نامه ،سال بعد برای اعزام آقای صفی اصفیا  18که از
ناراحتی سینه رنج میبرد استفاده کردم و او را هم راهی اروپا ساختم که بعدها خدمتگذار بسیار الیقی به مملکت شد.
در 13خرداد ماه  1619چهارمین فرزندم « فطانه » بانو بدنیا آمد.
در این سنوات مسائل و مشکالتی موجب تغییراتی زیاد در دستگاه معارف گردید که پیش آمد هائی را موجب و نتایجی در برداشت.
آقای « مهدی فرخ » بسمت معاونت وزارت معارف و اوقاف برگزیده شد و به سبب مخالفتش با آقایان « عیسی صدیق » و « علی اصغر
حکمت » متصدیان « ادارات تعلیمات متوسطه و عالیه »  ،به خدمت آنان در وزارت معارف پایان داده شد .این هر دونفر از اعضای
درجه اول حزب رادیکال واز موثرترین دوستان آقای د اور بودند ،لذا هردو فورا به وزارت دادگستری منتقل شدند .عیسی صدیق به
ریاست دفتر وزارت دادگستری و علی اصغر حکمت برای مطالعه دربارۀ ایجاد ثبت اسناد به اروپا اعزام گردید.
دانشگاه تهران
آقای قراگوزلو تمام مدت پنج سال دوره نخست وزیری مخبرالسلطنه در سمت وزارت معارف باقی ماند تا هنگام تأسیس دانشگاه
تهران پیش آمد و روز بروز نیاز به تأسیس دانشگاه بیش از پیش ضروری مینمود .از طرف شاهنشاه هم همه گونه کمک و مساعدت

 12صفی اصفیا ( )۲۸۳۱-۲۱۲۱استاد دانشگاه و دولتمرد دوره هپلوی ایران بود .او در  ۲۱۲۱در هتران بدنیا آمد .صفی اصفیا جزو چهارمین هیئت دانشجویان
اعزامی به اروپا رفت و حتصیالت عالی خود را در پلیتکنیک پاریس در رشته مهندسی معدن اجنام داد .پس از بازگشت به ایران در سال  ۲۸۲۳برای تدریس وارد
دانشکده فنی شد و تا سال  ۲۸۳۱به عنوان استاد گروه مهندسی معدن در این دانشکده به تدریس ادامه داد .دانشکده فنی به تدریس پرداخت .او از مهکاران دکرت
مصاحب در تالیف دائرةاملعارف فارسی بود .مدتی در سالهای  ۲۸۳۲تا  ۲۸۳۱رئیس سازمان برنامه و سپس وزیر مشاور بود .او را تکنوکرات تکنوکراهتا خوانده اند.
پس از انقالب دستگری شد و چند سال زندانی بود .متام اموال او مصادره شد .مدتی از کشور ممنوعاخلروج بود ولی در جشن هفتادمنی سالگرد تاسیس دانشکده فنی از
او به عنوان استاد پیشکسوت جتلیل شد .در  ۲۸۱۱در تشکیل بنیاد علمی زیرک زاده شرکت داشت و عضو هیئت امنای این بنیاد بود .مهندس صفی اصفیا در فروردین
 ۲۸۳۱در هتران درگذشت.
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در این باره میشد ،لکن آقای اعتماد الدوله قراگوزلو با تأسیس دانشگاه مخالف بود ،بطوریکه برای عدم د خالت دراین امر ناچارشد
تا از کابینۀ مخبرالسلطنه از وزارت معارف استعفا داده و کناره گیری کند.
نامبرده قبل از استعفا به چند نفر از همکاران ومن نصیحت کرد و گفت « شما طبق نظری که من اتخاذ کرده بودم نهایت مساعدت را
انجام دادید ،از همه شما تشکر میکنم .ضمناً وصیتی هم دارم ،از شما میخواهم که نخست هیچگونه اقدامی برای تأسیس دانشگاه
دریک نقطه بعمل نیاورید و این گناه و جرم را مرتکب نشوید .بلکه برای تشکیل هر دانشکده بهر میزانی که مفید میدانید و الزم
میشمارید اقدام کنید و هریک از دانشکده ها را درنقاط مختلف شهر و حتی کشور ایجاد کنید و از جمع کردن آنها در یک محل و
تشکیل موسسهای بنام دانشگاه خودداری کنید ،و بدانید که در غیر اینصورت بزرگترین جرم را علیه کشور مرتکب شدهاید .چون
جمع کردن دانشکده ها دریک محل موجب و منبع فساد در کشور میگردد .دانشکده ها را بطور مجزا و بدون اینکه با یکدیگر تماس
داشته باشند ایجاد کنید .دوم اینکه ،برای دختران نیز از حدود سه سالِ متوسطه فراتر نروید که آنهم بزرگترین مشکل را برای
کشور به ارمغان خواهد آورد ».
او استعفا داد و رفت و چند ماهی آقای محسنی بصورت کفیل وزارت معارف را تصدی میکرد تا دولت مخبرالسلطنه استعفا داد و
آقای محمد علی فروغی نخست وزیر شد و وزارت فرهنگ را برای عیسی صدیق در نظر گرفته بود که رضاشاه موافقت نکرد .و
آقای علی اصغر حکمت بعنوان کفیل وزارت فرهنگ منصوب شد .از غرائب اینکه تا انتهای دوران رضا شاه به عیسی صدیق بجز
ریاست دانشسرایعالی ،پست دیگری واگذار نگردید!
محاکمۀ اداری یا هرج و مرج دستگاه اداری!
پس از یکسال عیسی صدیق برای تکمیل اطالعات تعلیم و تربیت به آمریکا رفت و در آنجا به تحقیق و تحصیل پرداخت .نامبرده با
توجه به وضع خاص من در وزارت معارف ،ضمن نامه ای درخواست کرد که یک جلد از آمار منتشرۀ سالیانه را برای او بفرستم تا در
رسالۀ آخرین خود بگنجاند .لذا با اطالع آقای « تقی طائر » رئیس حسابداری اولین جلد آمار منتشره را برای عیسی صدیق با پست
به آمریکا فرستادم .پس از بیست روز از طرف ادارۀ بازرسی وزارت معارف ،رسماً از من عین آمار دریافتی را مطالبه کردند که با
مجلۀ دیگری تعویض کنند!
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من از نظر اصول از ابراز مطلب و ارسال آن به آمریکا خود داری کردم تا چند روز بعد نامه رسانی از وزارت خانه با داشتن چند جلد
از این آمار بمن مراجعه و مطالبه کرد که آن آمار را با مجلدی دیگر معاوضه کند .این مستخدم نامه رسانی بیسواد بود که خواندن
ونوشتن نمیدانست ،لذا به او گفتم که این آمار فعال اینجا نیست ،بعدا مراجعه کند تا عوض کنیم .ولی از او پرسیدم ،موضوع
چیست و علت تعویض کدام است؟ مستخدم بیسواد یکی از کتابها را باز کرد و صفحه ای از صفحات آخر کتاب را بمن نشان دادکه
مطلب برا ی این سطر میباشد که باید این صفحه عوض شود .بالفاصله با توجه به سرفصل صفحه متوجه شدم که این سطر دربارۀ
دبستان و مدارس ایرانی درخارج از کشور میباشد که در صفحۀ مخصوص دبستانها و مدارس ایرانیان در خارج درج شده و دبستان
جزیرۀ بحرین را هم جزء آنها منظور داشته ان د .چون در آن تاریخ بحرین جزئی از خاک ایران شناخته میشد ،لذا بزرگترین اشتباه
روز رخ داده بود!

 14زیر دربار وقت ،عبداحلسنی تیمورتاش ،از طرف رضا شاه ،دکرت عیسی صدیق (صدیق اعلم) را مأمور کرد تا در سال  ۲۸۲۱خورشیدی به ایاالت متحده آمریکا سفر
کرده و پس از مطالعه در «تاسیسات علمی دنیای جدید» ،طرحی برای تاسیس دانشگاه در کشور به دولت تقدمی مناید  .در مهنی جریانست که برخی منابع ،زمحات
اولیه تاسیس دانشگاه هتران را به وی نسبت داده اند.
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دو روز بعد آقای قریب رئیس بازرسی با تلفن از من خواست که فوراً آن مجلۀ آمار را برای معاوضه نزد ایشان بفرستم .من پاسخ
دادم این آمار برطبق تقاضای آقای عیسی صدیق و برای استفادۀ ایشان به آمریکا فرستاده شده است که پس از اطالع از آقای
صدیق خواسته ام آن آمار را برگرداند تا نسخه جدیدی را برای ایشان بفرستم ولی تاکنون پاسخی نرسیده است .مجدداً تاکید
کرده ام ومطمئن هستم که خواهد رسید.
آقای رئیس بازرسی درباطن از مخالفین آقایان عیسی صدیق و علی اصغر حکمت بود و بسیار از این اطالع ناراحت شد .دو روز بعد
آقای معاون وزارتخانه مرا به دفترش فراخواند که سه نفر دیگر از رؤسای ادارات باضافۀ آقای فقیه زاده رئیس ادارۀ انتشارات
حضور داشتند .من متوجه شدم که حضار همگی در انتظار ورود من بودند.
بمحض ورود ،آقای مهدی فرخ روبه آقای فقیه زاده کرد و دستور داد ادعانامه قرائت شود ،که بالفاصله من برخواستم و اظهار کردم
من چون در این جلسه کاری ندارم با اجازه مرخص میشوم تا بعداً خدمت برسم .مهدی فرخ با صدای بسیار زننده گفت « تو
جاسوسی کردهای و سندی را برای آن جاسوس بزرگ به آمریکا فرستادهای ،این ادعانامه برعلیه تو میباشد » من بدون معطلی
بهمان حالت ایستاده اعتراض کرده و صریحاً گفتم متصدی چاپ و تهیۀ آمار و دستگاه وزارتخانه جاسوس بوده یا من که بدون
اطالع از این اشتباه بر طبق خواستۀ این شخص برای نوشتن رسالۀ تحصیلی خود قصد استفاده داشته است ،جاسوس هستم! اما
شما و تهیهکنندگان این آمار بی تقصیر هستید؟! جناب معاون از اظهارات من سخت ناراحت شد و و موضوع را تغییر داد و از من
خواست که حتماً آن آمار را بخواهم تا برگردانند ،من گفتم اینکار انجام یافته است و از دفتر معاون خارج شدم.
موضوع عجیب و تحیرآمیز این بود که سه نفر از رؤسای ادارات وزارتخانه که بنام اعضاء محکمه برای رسیدگی به اتهام جاسوسی
من تعیین شده بودند و دادستان که ادعا نامه را تنظیم کرده بود از موضوع اتهام بکلی بی اطالع بودند .پس از خروج من از دفتر
معاون هر چهار نفر بمن مراجعه کرده و خواستار توضیح شدند که با تمسخر به آنان گفتم که مستخدم بیسواد ارسال مراسالت از
این موضوع اطالع دارد ،ولی شما که برای محاکمۀ من تعیین شده اید از اصل موضوع بی اطالع هستید؟!
این بود هرج و مرج دستگاه اداری و فئودالیته بازی جناب معاون که حتی وزیر هم از اعمال او بیاطالع بود! باری نسخه ارسالی به
آمریکا بدون دست خوردگی باهمان بسته بندی پستی در تهران اعاده شد ،که موجب سرشکستگی معاون و دیگران گردید!
در اینجا باید اشاره کنم که بر خالف اکثر دوستان و همکالسیها چون ازدواج نکرده و آزاد بودند برای ادامۀ تحصیل روانه اروپا
شدند ،مانند دکتر مهدی آذر و دکتر محمد علی ملکی و مهندس حسن ریاضی و غیره ،من با داشتن همسر و فرزندان نمیتوانستم
برای ادامۀ تحصیل به اروپا بروم.

دهه دوم سدۀ 01
درسال  1611پدرم که رئیس دفتر وزارت معارف و اوقاف بود از دنیا رفت و وزارتخانه طبق دستور وزیر با تشریفاتی خاص جنازۀ
پدرم را به قم منتقل کرده و با احترامات شایسته درصحن حرم آنجا بخاک سپردند.

ناکامی اعزام تحصیل به خارج
در هنگام کابینۀ مخبرالسلطنه اتفاقی افتاد که تامدتی مشکالتی را برایم فراهم ساخت که باالخره منجر به تغییر محل خدمت از
وزارت فرهنگ به وزارت دارائی شد .این پیش آمد بدین ترتیب است که در اواسط امردادماه  1613نامه ای از وزارت دارائی به امضای
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رئیس دفتر مستشار سوئیسی دارائی « مسیو فری » دریافت کردم که از من خواسته شده بود با این مستشار سوئیسی در دفتر
کارش در وزارت د ارائی دیدن کنم .روز موعود بسراغ ایشان رفتم و او از من خواست که چون اطالع یافته که من دفترداری تدریس
میکنم در حل مشکلی که در دفاتر وزارت دارائی پیش آمده به او و وزارت دارائی کمک کنم ،که موافقت کردم.
چند روز بعد دائی من ،ابراهیم حکیمی ،اطالع داد که با آقای تقی زاده وزیر دارائی مالقات کنم .روز بعد بمالقات وزیر دارائی رفتم.
آقای تقی زاده که دربارۀ دفترداری من اطالع کافی داشت ،بمن گفت « مسیو فری » تقاضا کرده که تو به وزارت دارائی منتقل شده
و تحت نظر او کار دفترداری وزارت دارائی را سرو سامان دهی.
در پاسخ گفتم که تدریس دفترداری ازجمله یکی از کارهائی است که میدانم و انجام میدهم و شما بخوبی میدانید که من تحصیالت
حقوقی کرده ام و البته صحیح نخواهد بود که بعنوان حسابدار ساده به وزارت دارائی منتقل شوم .آقای تقی زاده گفت ،بنابراین بهتر
است که به وزارت دارائی منتقل شوی و برای تحصیل حسابداری و دفترداری بمدت  2سال به انگلستان بروی و پس از اتمام
تحصیل شخصا تصدی حساب کل وزارت دارائی و دولت را عهده دارشوی و برای تعلیم حسابدار صحیح برای وزارت دارائی بتوانی
اقدام کنی .من این پیشنهاد را پذیرفتم و به انتظار وصول خبر انتقال به وز ارت دارائی بودم .چندی گذشت و خبری نشد .روزی در
حدود اواسط شهریورماه وفتی بدیدار دائیم ( حکیم الملک ) که پس از افتتاح آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی از خراسان مراجعت
کرده بود رفتم ،او پرسید آیا با آقای تقی زاده اخیرا مالقاتی داشته ام؟ که البته من اطالعی نداشتم.
روز  19شهریورماه  1613به آقای وزیر دارائی مراجعه کردم وآقای نجم الملک { ابوالقاسم نجم } مدیر کل اداری وزارت دارائی نیز
حضور داشت .وزیر دارائی به نجم الملک دستور داد تا از صبح روز بعد آقای حکیمی باید در اتاق مسیو فری مشغول بکار شود و
چون مستخدم قرارد ادی است نیازی به صدور تقاضای انتقال هم نیست و اضافه کرد که همان شب موضوع را درهیئت دولت به
اطالع آقای محسنی خواهد رسانید .حکم آقای حکیمی را صادر کنید که بمدت  2سال برای تکمیل علم حسابداری به لندن برود و
ماهیانه  35لیره هزینه تحصیل او را درلندن و تمام حقوق ریالی دریافتی فعلی را در تهران به خانوادۀ او پرداخت گردد .با این
دستور هر دو از اتاق وزیر خارج شدیم .من گفتم که فردا صبح در دفتر شما خواهم بود تا طبق دستور عمل فرمائید.
صبح روز بعد که بمدرسۀ ثروت رفتم و با تلفن خواستم موضوع را به آگاهی رئیس مدرسه برسانم ،قبال تلفن مدرسه زنگ زد که
مخاطب آقای نجم ا لملک بود ،ایشان بمن گفت خواهش میکنم امروز به وزارت دارائی نیائید تا بعدا بشما اطالع دهم! بعد مطلع شدم
که آخر شب قبل ،دولت مخبرالسطنه استعفا کرده است و ناگزیر دستور وزیر قبلی قابل اجرا نبوده است .سه روز بعد کابینۀ جدید
بریاست محمد علی فروغی به مجلس معرفی شد و وزارت دارائی بعهدۀ داور واگذار شده بود ،لذا موضوع را خاتمه یافته تلقی کردم.
در این فاصله نامه ای از دائی دیگرم « ابوالحسن حکیمی » رسید که از وزیر دارائی تقاضای رسیدگی به عدم پرداخت حقوق خود
حین خدمت در سرکن سولگری ایران در ژنو کرده بود .نامۀ دائی را صبح روزی بخانۀ آقای داور وزیر دارائی بردم و چون ایشان به
این امر بخوبی واقف بود دستور فوری دائر برپرداخت مبلغ را صادر کرد و درضمن از من پرسید ،کار دیگری ندارم؟ گفتم نه .گفت
پس دستوری که آقای تقی زاده دربارۀ تو نوشته است چه؟ گفتم فکر کردم با تعویض کابینه موضوع منتفی شده است و بهمین
جهت پی آنرا نگرفتم .آقای داور گفت « باید به وزارت دارائی منتقل شده و ارزش خودت را نشان دهی تا بتوانیم ترا به اروپا
بفرستیم! » من سخت از این اظهار وزیر ناراحت شده و گفتم « پس از اینهمه سالها هنوز باید ارزش خود را ثابت کنم؟ باکمال تشکر
آمادۀ اینکار نیستم » .داور که ناراحت شده بود گفت « وزیر دارائی دوست دیرینه اش را به اروپا نمیفرستد بلکه یکی از بهترین
کارمندان دولت را به اروپا میفرستد » .منهم با احترام فراوان معذرت خواسته وبا ذوق شوقی خاص از هم جدا شدیم.
دنبالۀ این مطلب به چند سال بعد کشید و من از اقدامات وزارت معارف و دارائی بکلی بی اطالع بودم و تصورمیکردم موضوع
خاتمهیافته است .اما موضوع تمام نشده بود و مجدداً « عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» بسراغم آمد که بعداً دراین باره

خواهید خواند.
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آق ای علی اصغر حکمت پس از بازگشت از پاریس به تهران وارد شد و به کفالت وزارت معارف برگزیده و شروع بکار کرد .منهم از
جمله اشخاص صاحب نظر و دوست قدیمی مورد توجه آقای حکمت بودم ،بطوریکه اکثر دوستان تصور میکردند که من در اتخاذ
تصمیم های مربوط به وزارتخانه موثر میباشم! لذا وقایع مربوط به این سنوات را بعدا شرح خواهم داد.
حکمت به معارف روحی جدید میدمد
علی اصغر حکمت با خلوص نیت بمنظور اصالح همه جانبۀ وزارتخانه و مدارس شروع به اقداماتی کرد و صالح دید که از وجود
جوانان تحصیلکرده در مدارس در کادر ادارای وزارت خانه نیز بهره برداری کند .برای پیشبرد اهداف خود « محمود صادقی
( مهران ) » را بمعاونت حسابداری کل و آقای « یزدانفر » را بمعاونت بازرسی و « دکتر رعدی » را بریاست اداره نگارش و آمار « ،دکتر
مهدی وکیل » را بریاست دفترو تعلیمات عالیه و « روح الله خالقی » را بریاست دفتر وزارتی منصوب کرد .وبتدریج دربهبود
تشکیالت اداری وزارت معارف میکوشید .بطوریکه « دکترعلی اکبر سیاسی » را بریاست «تعلیمات عالیه» و « ذوالریستین» و « رضا
فهیمی » را بریاست ادارات برگماشت .تعلیمات پایتخت را بر عهده « وحید تنکابنی» و تعلیمات استانها را تحت نظر « مهدیایرانی »
قرارداد .بدین طریق یکباره چهرۀ غبار گرفته وفرسوده قدیمی وزارت معارف با بکار گرفتن این جوانان شاداب گردید .شک
نیست که انواع کارشکنی ها از همه طرف سر راه پیشرفت و توسعه فرهنگ و دانش مانند قارچ جلوی پای علی اصغر حکمت سبز
میشد.
من به نیابت رئیس در همان مدرسۀ ثروت با نظامت هاشمی ادامه خدمت میدادم .مدرسه ما با رکورد قبولی همه سالۀ دانش
آموزانش مورد توجه همگانی بود.

«چوگان بازان با دوچرخه» تیم دبیرستان ثروت  18تیر 1616
علی اصغر حکمت برای پیشبرد دانشگاه نیزهیچ فرصتی را از دست نمیداد .بمحض اینکه شاگردانی از اروپا بازمیگشتند آنانرا در
دانشگاه استخدام میکرد .از جمله دکتر { ابوالقاسم } بختیار همینکه از آمریکا باز گشت بمعاومنت دانشکدۀ پزشگی و دندان

- 11 -

یادمانده های عبدالحمید حکیمی
پزشگی منصوب شد ،ریاست همان دانشکده با دکتر لقمان الدوله و استادان مشهوری از قبیل دکتر امیراعلم ،دکتر سیاح ،دکتر
معاون و غیره که همگی سرشناس و مورد اعتماد عامۀ مردم بودند ،بکار گرفته شده بودند.
اعتصاب دانشجویان دانشکدۀ پزشگی و معاونت ادارۀ تعلیمات استان تهران
یکی از رویدادهای مهم در این دهه ساختمان بنای یادبود حکیم ابوالقاسم فردوسی و افتتاح آن توسط شخص رضاشاه در توس بود.
در این مراسم شخصیتهای فرهنگی از سایر کشورهای جهان هم شرکت کردند که از جمله میتوان « رابیند رانات تاگور » فیلسوف و
ادیب هند ی را نامبرد .نخست وزیر و پاره ای از وزیران نیز در توس دراین مراسم شرکت داشتند .در غیاب بیشتر وزیران از تهران
دانشجویان دانشکدۀ پزشگی بعلت اینکه دکتر بختیار رئیس دانشکده یکسال به دورۀ دانشکده افروده بود دست به اعتصاب زدند
که چنین کاری در دوران رضا شاهی بی سابقه بود.
این کار اصوالً درست نبود و باید اضافه تحصیل شامل دانشجویانی میشد که تازه آغاز به تحصیل میکردند در حالیکه دکتر معاون
اصرار داشت که حتی دانشجویان سال آخر هم باید یکسال اضافه را بپذیرند! در ضمن باید تذکر دهم که چون دکتر بختیار روابط
بسیار نزدیک با وزیر فرهنگ داشت حتی استادان را هم از تصمیم خود آگاه نکرده بود که در نتیجه استادان هم به صف دانشجویان
مخالف پیوستند .بعداً هم شاگردان دانشکدۀ دندان پزشگی و داروسازی نیز به اعتصابیون پیوستند .در چند روز اعتصاب
درگیری های مختصری هم بین دانشجویان و نیروهای انتظامی رخ داد که عده ای ازدانشجویان توسط پلیس زندانی شدند.

صبح زود یکی از همین روزها از وزارتخانه اطالع دادند که فوراً با وزیرمالقات کنم .در اتاق انتظار دفتر وزیر سایر دوستان بسیار
نزدیک من هم حضور داشتند ولی هیچیک دربارۀ تجمع ما پنج شش نفر یا چیزی نمیدانست و یا اگر هم میدانستند ابراز
نمیکردند ،تا اینکه بدفتر وزیر که اتاقی بسیار وسیع با میزگرد بزرگی در وسط آن ،واردشدیم .بدون اتالف وقت ،آقای علی اصغر
حکمت کفیل وزارت معارف رو بمن کرد و گفت « هم اکنون با سمت مدیر داخلی دانشکده پزشگی و داروسازی و دندانپزشگی باید
به دانشگاه بروی و به اعتصاب خاتمه دهی »! من با کمال صراحت گفتم « من نه از طب و نه از داروسازی و دندان پزشگی اطالع
دارم ،چگونه میتوانم وارد اینکار بشوم ،ضمن اینکه مدیر داخلی و رئیس دفتر آنهم ازصمیمی ترین دوستان من هستند که نمیدانم
با آنها چگونه باید رفتار کنم»؟ آقای حکمت فقط گفت «آنها را از کارهایشان برکنار کردهایم»!
این اظهارات بر من بسیار گران آمد و گفتم در اینصورت من باید مدیر داخلی دانشکده هائی باشم که رئیس و معاونش اختالف
عقیده و نظر دارند و من نمیدانم باید دستور رئیس را عمل کنم یا معاون را؟ بحثی طوالنی در گرفت که باالخره آقای حکمت قول
داد بمحض اینکه من به اعتصاب خاتمه داده و اوضاع را آرام کردم ،مرا از آن پست بردارد و آن دونفر دوستان مرا هم بجای خود
برگرداند .که باید بگویم آقای حکمت با اکراه پیشنهاد های مرا پذیرفت!
همان موقع به دانشکده پزشگی در خیابان آشیخ هادی بجای بیمارستان معتمد رفته و خود را به استادان و رؤسای دانشکده ها
معرفی کردم .با سوابق بسیار صمیمانه ا یکه با رئیس و استادان و حتی با بختیار داشتم موضوع اعتصاب را با همراهی و راهنمائی
کلیۀ دوستان در ظرف مدت  13روز به پایان رساندم ،بطوریکه پس از مراجعت رضا شاه از خراسان و سپس گرگان موضوع اعتصاب
خاتمه یافته بود ،و دانشکدهها بصورت عادی بکار مشغول بودند .برای خاتمۀ کار از دکتر بختیار و کلیۀ استادان دعوت کردم تا آخر
آشتیکنان داشته باشیم.

وقت در کالس سال پنجم گرد آیند تا به اصطالح جلسۀ
این پیشنهاد مورد موافقت کلیۀ استادان و دنشجویان قرار گرفت و کدورتها برطرف شد .در ضمن با زرنگی خاصی آقای حکمت را
وادار کردم که از پنجره به این جلسه آشتی کنان نگاه کند .از او خواستم که طبق قول و قرار اکنون همگی باید بکارهای خودمان
باز گردیم که همانطور هم شد .آقای حکمت شاید بمنظور قدردانی از خدمت من حکم معاونت ادارۀ تعلیمات استان تهران را
بریاست آقای وحید تنکابنی که معلم ریاضی دارالفنون نیز بود ،برای من صادر کرد.
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زبان انگلیسی بجای زبان فرانسه
من باسابقۀ مفصلی که از نتایج امتحانات نهائی دیپلم کامل متوسطه داشتم میدانستم که شاگردان مدارس دولتی نسبت به
شاگردان مدارس خصوصی آمریکائی و انگلیسی وضع نامطلوبی دارند ،بدین جهت که بعلت آسان بودن زبان انگلیسی آنها با اینکه
در سایر دروس نمرات کمتری دریافت میکردند ولی در خاتمه از دانش آموزان مدارس دولتی که زبان فرانسه میخواندند موفق تر
بودند.
بدین جهت روزی به آقای حکمت با توضیح کامل دربارۀ مشکل زبان دانش آموزان مدارس دولتی ،پیشنهاد کردم که زبان انگلیسی
را در مدارس رایج کنیم .آقای حکمت سخت ناراحت شد و مخالفت میکرد تا اینکه به او گفتم اجازه بده من فقط در دو مدرسۀ
ثروت و شرف دو کالس زبان انگلیسی بدون سر و صدا و تبلیغات راه بنیدازم .اگر کار با موفقیت انجام شود نفعش نصیب شما است
ولی اگرموفق نشوم برای گردن زدن آماده ام!
با این ترتیب اجازه استخدام یک نفر معلم زبان انگلیسی ،آقای خلعتبری ،را گرفتم که در دبیرستان های ثروت و شرف تدریس
کند .همانطورکه انتظار داشتم این کار نتیجه بسیار مطلوب داد و از آن تاریخ تعداد قبولشدگان مدارس متوسطه دولتی افزایش
چشمگیر یافت .و چند سال بعد تدریس زبان انگلیسی در کلیۀ دبیرستانهای ایران بعلت عدم دبیر فرانسه زبان و هم چنین
استقبال دانش آموزان از زبان انگلیسی ،جایگزین زبان فرانسه گردید.
این موضوع تغییر زبان در دبیرستانها کامال بدون سرو صدا و آهسته انجام شد تا اینکه درسال  1636که آقای علی اصغر حکمت
مجدداً به وزارت رسید در شورای عالی و انجمن ایران و انگلیس ضمن سخنرانی انجام این خدمت را بخود انتصاب داد و مورد
تحسین قرارگرفت.
من در نام نویسی شاگردان دخالت مستقیم داشتم و اگر شاگردی را باهوش و مستعد میافتم او را به کالس انگلیسی میفرستادم.
بعضی از شاگردان سال اول از تحصیل زبان انگلیسی ناراضی بودند ولی من با مذاکره با والدینشان آنان را وادار میکردم که به
فرا گرفتن زبان انگلیسی ادامه دهند .در موقع انتقال به دانشکده پزشگی آقای حکمت را قانع کردم تا آقای هاشمی را بجای من در

دبیرستان ثروت بنشاند .او بود که نام مدرسه را بدون دلیل و بدون توجه به ایرانشهر تغییر داد که سپس این نام هم بمنظور
قدردانی از میرزا عبدالعظیم خان گرکانی قریب ،مدرسۀ قریب نام گرفت.
لباس متحدالشکل دانش آموزان
مطلب جالب از رویدادهای آندوره یکی هم تغییر کاله بود! که از کاله پهلوی همانند کالههای پلیس فرانسه به کاله شاپوی اروپائی
تغییر کرد با فکل و کراوات .در ادارات و بانکها و سایر اماکن دیگر افراد عمامه بر سر به ندرت دیده میشدند حتی در کوچه و بازار
هم دستاربندان نایاب بودند! شاگردن دبستانها و دبیرستانها هم بتدریج دارای لباسها های یک شکل «یونیفورم» مخصوص شدند
که در سرتاسر ایران همه گیر شده بود.
جهش سریع ویکباره وضع تحصیل در ایران
آقای حکمت کفیل وزارت فرهنگ بمنظور اصالح مدارس احساس میکرد که برای بهره برداری از کلیۀ تحصیلکردگانی که از خارج
به میهن باز میگردند و همچنین آنها که در مدا رس مشغول تدریس هستند باید بر طبق مفاد قانونی ترتیبی داده شود همه آنها به
استخدام رسمی وزارت فرهنگ در آیند .اولین الیحه برای اینکار شکست خورد و مجبور شده آنرا از مجلس پس بگیرد.
بدین جهت در کمال خفا من و دو نفر دیگر الیحۀ قانونی را تهیه کردیم که از نظر شاهنشاه گذرانده شد و صبح اول وقت الیحه در
مجلس مطرح و با قید دوفوریت بتصویب رسید .سدی را که فارغ التحصیالن دارالمعلمین و دانشسرای عالی سر راه استخدام دبیر
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کشیده بودند شکست .آنان ناگهان در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند! با این ترتیب اوضاع تحصیلی در ایران یکباره جهش
فوقالعاده ای پیدا کرد .اما فارغ التصیالن دارالمعلمین و دانشسراها بیکار ننشسته و در هر جا و هر موقعیت نه تنها ابراز ناخرسندی
میکردند ،اغلب کار به جنجال و توهین هم میکشید ،بطوریکه این ناراحتی ها بگوش کفیل وزارت خانه نیز رسیده بود .روزی آقای
حکمت مر ا خواست و دستور داد تا بخدمت سه نفر از دبیران فورا خاتمه دهم! اصرارمن در باره اینکه جانشینی برای این سه نفر
نداریم موثر نشد و لذا هرسه نفر بیکار شدند .بعدها من از علت صدور این دستور را از طرف کفیل وزارتخانه مستحضر شدم.
اجباری کردن تحصیالت ابتدائی و طرح مختلط کردن دبستانها
روزی آقای حکمت کفیل وزارتخانه خواست تا درباره تهیۀ طرح قانون تعلیمات اجباری شش کالسۀ دبستان مطالعه کنم تا شاید
دست کم در تهران بتوانیم آنرا پیاده کنیم .پس از نشست های متعددی که با سایر رؤسای ادارات وزارتخانه داشتیم باالخره به این
نتیجه رسیدیم که در حال حاضر با بودجۀ بسیار قلیل و عدم آموزگار و وسایل الزم این طرح قابل اجرا نمیباشد.
حساب شده بود که اگر حتی کلیۀ بودجه وزارت معارف را برای متولدین سال  1611که درآنسال میبایست در کالس اول ابتدائی
وارد شودند ،اعتبار کافی نخواهد بود .باید توجه داش ت که بعلت عدم آموزگار ناگزیر بودیم از طالب جوان مدارس حوزوی برای
سال اول دبستان استفاده کنیم که خود نقض قرض میبود .بنابراین تصمیم گرفته شد که طرح تعلیمات اجباری فعال درقفسه مانده
و خاک بخورد تا شاید روزی موفق شویم آنرا پیاده کنیم.
اما برای ایجاد تحولی سری ع ،من به جناب کفیل پیشنهاد کردم که ما میتوانیم برای دوسه کالس اول دبستانها از دختران
تحصیلکرده که آماده اند با دستمزی بسیار کم در حدود یکصد ریال ماهیانه ،بکار مشغول شوند بهره بگیریم .ولی برای اینکار
ناگزیر باید مدارس مختلط باشند و از پسرانه و دخترانه دست شست.
این پیشنهاد من ناراحتی کلیۀ اعضاء کمسیون را موجب گردید بطوریکه بکلی بکار شورایعالی خاتمه داده شد .لکن پس از چند
روزکفیل وزارت خانه نتیجه مطالعه را جویا شد ،که نظر اعضاء را با اسناد و مدارک تشریح کردم ،ولی به اطالع کفیل وزارتخانه
رساندم که در آخرین جلسه پیشنهادی در باره بهره گیری از دختران تحصیلکرده دادم که مورد حملۀ حضار قرار گرفت!
آقای حکمت نظر کامل مرا خواست که توضیح کافی داده و اضافه کردم که وجود دختران تحصیلکرده در دبستانها موجب بهبود
کلی وضع آموزش خواهد گردید بویژه اینکه با بودجهای قلیل دارای چند صد نفر آموزگار خواهیم شد .کفیل وزارت خانه نظر مرا
پسندید و خواست طرحی قانونی برای همان شب بمنظور تصویب هیئت وزرا تهیه و تسلیم کنم .و خواست ساعت  3بعد از ظهر در
جلسه شورایعالی فرهنگ بریاست محمد علی فروغی نخست وزیر ،حاضر باشم و دربارۀ طرح خود توضیح دهم.
لذا طرح مختصر دوماده ای بدون ذکرعلت و مقدمات تهیه و در آن دو ماده تصریح کرده بودم که برای اختالط مدارس دخترانه و
پسرانه و تدریس بوسیله دختران دیپلمه در شش ساله ابتدائی تا سن دوازده سالگی انجام شود .این طرح دو ماده ای را ساعت شش
بعد ازظهر بحضور آقای نخست وزیر با مقدمه و ذکر علت و موجبات آن تقدیم کرده و گفتم که این نظر برای اجرای قانون تعلیمات
اجباری فقط در تهران میباشد که باید با بررسی بسیار زیرکانه انجام گردد .آقای نخست وزیر با مالحظه دوماده طرح شده ،دو
اصالح با خط خود در آن بعمل آوردند ،اول بجای شش کالس ابتدائی مدارس چهار کالسه را مختلط کردند و برای حد اکثر سن هم
که  13سالگی پیش بینی کرده بودم ،آنرا به  8سالگی کاهش دادند و مورد پسند واقع شد.
این طرح قرار بود بامطالعه کافی و سال آیندۀ تحصیلی آنهم فقط در تهران انجام شود ولی متاسفانه در سفری که در معیت آقای
کفیل وزارت فرهنگ روز  15شعبان به شهر قم برای گشایش بیمارستان رفتیم ( قسمت بهداری درآنزمان جزو وزارت معارف و
اوقاف میبود ) ،یکباره آقای رئیس معارف آقای ایرانی از کفیل وزارتخانه خواست تا در افتتاح دو باب مدرسه مختلط در شهر قم
شرکت کند .کفیل وزارت خانه و من واقعا یکه خوردیم و آقای کفیل آهسته بمن گفت ببین چه بروز طرح تو آورده اند .من از این
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جریان بحدی ناراحت شدم که پس از بازگشت به تهران از پست خود استعفا داده و بریاست کارپردازی مدارس و دانشگاها مشغول
شدم و بکلی خود را از انجام طرح بهرهبرداری از آموزگاران زن و مدارس مختلط کنار کشیدم.
زدو خوردها و کارشکنی های اداری در تمام مدت خدمت من بدون وقفه ادامه داشت.
ریاست ملزومات معارف ( 18اولین سالن تشریح در ایران – دانشگاه تهران )

ازچپ(  )1مهندس آلمانی مسئول ساختمان سالن تشریح؛(  )6علی اصغرحکمت وزیر فرهنگ؛ ( )5عبدالحمید حکیمی

باالخره درسال  1612با داشتن رتبۀ هفت اداری به ریاست ملزومات (کارپردازی) وزارت معارف منصوب شدم و برای تامین وسایل
تشکیالت دانشگاهها اعم از خرید زمین متعلق به ارباب گیو 21تا ساختمان سالن تشریح دانشکده پزشگی تهران به معیت آقای

 89قسمت رمسی راپورت عملیات داراالنشاء شورای عالی معارف  /از  11آبان  1318تا آخر اسفند  / 1313داراالنشاء شورای عالی معارف راپرتی از عملیات شوری
در مدت مذکور در فوق مبقام منبع وزارت جلیله معارف تقدمی داشته است که برای اطالع خوانندگان جمله بدرج آن مبادرت میشود / .اسامی و شغل که بآهنا نشان دوم
علمی اعطاء شده است  « /دکرت ابو القاسم خان خبتیار معاون و استاد دانشکده طب و دواسازی و دندانسازی» « /عبد احلمید خان حکیمی رئیس ملزومات»«/مریزا
حسنی خان جودت رئیس ساختمان»/منبع :روانشناسی و علوم تربیتی؛ تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش)؛ اردیبهشت  - 1314مشاره .04

 « 11ارباب رستم گیو » از مشاهری ایران؛ تاجر بسیار موفق؛ بانی شرکت یگانگی پارسیان؛  ۱۱سال رئیس اجنمن زرتشتیان هتران؛ مناینده زرتشتیان در جملس شورای ملی
دوره چهاردهم تا دوره نوزدهم سپس سناتور انتصابی؛ مؤسس « بنیاد رستم گیو » در سال ۲۸۸۱؛ در شهرهای خمتلف ایران مانند هتران ،یزد ،کرمان ،شریاز و امریکای
مشالی ،آثار و بناهای نیک بیشماری از خود به یادگار گذاشته است؛ دارای نشان درجه یک تربیت بدنی و نشان درجه یک وزارت فرهنگ و مهچننی یکی از اعضای
شایسته سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران بود؛ در روز  ۲۱مهرماه سال  ۲۸۱۲خورشیدی ،در سن  ۲۱سالگی درگذشت.
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جودت  22رئیس ادارۀ ساختمان ،و تهیۀ میزو صندلی و تخته سیاه برای کلیه مدارس ایران و حتی ساختمان مدارس نوین با اصلوب
ویژۀ مدارس آمریکا و همچنین چاپ کتابهای دبستانی برای پخش در سراسر کشوربا کمک همکاران خدمات موثری برای پیشبرد
کار آموزش در میهن خود انجام دادیم.
آگاهی به رویۀ کار دولتی (پیچ و خمهای قانونی)
در موقع ریاست کارپردازی چند رویداد قابل ذکر رخ داد.
اول اینکه دانشجویانیکه برای ادامه تحصیل به اروپا اعزام شده بودند کم کم به ایران باز میگشتند .اینها همگی از دوستان و
همکالسیهای من بودند .روزی یکی از آنان با ناراحتی تمام به دفتر م ن وارد شد و گفت من قبل از رفتن به اروپا از تو رتبه باالتری
داشتم و اکنون که برگشتهام میخواهند بمن رتبۀ  6اداری بدهند چگونه خواهم توانست با این مختصر زندگی کنم.
از او که مهندس شده بود کمی پذیرائی کردم و گفتم اگر بحرفهایم گوش فرادهی کارت را درست میکنم ولی اگر بخواهی دادو
فریاد راه بیندازی قانون را دربارۀ تو و سایرین اجراخواهند کرد و از آن گریزی نیست .به او گفتم بکلی اروپا رفتن و مهندس شدن
وغیره را فراموش کند و به هیچکس هیچ چیزی دراین باره نگوید فقط به اعتبار تحصیالت دارالمعلمین قبلی اقدام کند.
با هم نزد رئیس کار گزینی رفتیم و بر همان مبنای شغلی که قبل از رفتن به اروپا داشت سنوات خدمتش حساب شد و با رتبه هفت
مشغول بکار گردید و هیچوقت در این باره بکسی چیزی نگفت ولی گهگاه بین دوستان تذکر میداد که حکیمی بدادم رسید .حتی
روزی کفیل وزارت خانه به جناب مهندس ریاضی که ب عدها رئیس مجلس هم شد گفته بود که اینکار حکیمی بود چون تو از پیچ و
خمهای قانونی سر در نمیآوردی!!!
رویداد دوم ،بدون اطالع من بدستور وزیر عدهای برای بازرسی به موجودی انبار ادارۀ کارپردازی آمدند که همه از دوستان من
بودند .این عده پس از یکماه بررسی نه تنها خال فی نیافتند بلکه مقداری هم اضافه بر مصرف پیدا شد! و بهمین ترتیب به وزیر
گزارش دادند لکن چون اینکار بدون اطالع قبلی من انجام شده بود موجب ناراحتی من گردید وباز «عدو شود سبب خیر اگر خدا
خواهد».
ضمن بازرسی آنان متوجه شدم که رئیس انبار درستکار و سالم نیست واز کلیۀ خریدها سوءاستفاده میکند ،چون اضافه آوردن
معنی نداشت جز اینکه بنوعی خالفکاری صورت گرفته شده باشد! پس از تحقیق دریافتم که رئیس انبار چه موقع تحویل گرفتن
اجناس از فروشندگان و چه هنگام تحویل بمدارس تقلب میکند .کم میخرد و کم تحویل میدهد ولی صورت کامل را بحساب
میگذارد؟ من فوراً وزیر را درجریان کار رئیس انبار قرار داده و گفتم چون تعقیب رئیس انبار در صالحیت من نیست الزم است ،مرا
از ریاست کارپردازی به شغل دیگری منتقل کنید تا موضوع خالفکاری انباردار ،با وجود رئیس جدید کار پردازی تعقیب شود.
رویداد سوم ،این بود ک ه هر از چندگاه فهرست باال بلندی از کتب بسیار گران قیمت از اداره نگارش با امضاء وزیر ،به کارپردازی
واصل میشد تا آن کتب خریداری و به آن اداره تحویل شود .چندی بعد آگاه شدم که کتب خریداری و تحویل داده شده به ادارۀ
نگارش همانروز دربازار و بهمان کتاب فروش ،فروخته شده است! ناگزیر مطلب را به جناب وزیر اطالع دادم و قرارشد منبعد نام و
مشخصات شخص دریافتکنندۀ کتاب در فهرست تقاضای ادارۀ نگارش ذکر شود و ادارۀ کارپردازی کتابرا مستقیما به شخص
تقاضاکننده تحویل دهد ،که اینکار دردسرهائی را برایم فراهم ساخت که البته مهم نبود.


 11مریزا حسنی خان جودت در سال  1313ریاست اداره حسابداری وزارت معارف را با حقوق 189لایر به عهده گرفت.
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سرپرستی تشریفات آزادی زنان
رویداد چهارم و بسیار مهم موضوع چادربرداری روز هفدهم دیماه  1612بود که وضع اجتماعی کشور را یکباره دگرگون ساخت.
کلیۀ تشریفات و برنامه رفع حجاب از بانوان ایران در دانشسرای مقدماتی به سرپرستی من با حضور اعلیحضرت رضا شاه انجام شد
که یکی از افتخارات و خدمات بسیار مهم دودمان پهلوی محسوب میشود.

پیشنهاد ریاست مجلس به حکیم الملک
رویداد مهمی که دراین سال رخ دادکه از نظر سیاسی اهمیت بسیار داشت تعطیل مجلس شورای ملی و تعویق انتخابات و تبعید
چند نفر از سرشناسان از قبیل آقایان دادگر ورهنما و بدنباله آن استعفای محمد علی فروغی از نخست وزیری و کنارهگیری او از
همه امور و نخست وزیری آقای جم و همچنین موضوع تولیت آستان قدس رضوی و تنبیه و تبعید اسدی با کلیۀ خانواده ایشان به
بیرجند بود که من اطالع کامل از جریانهای پشتپرده نداشتم و تنها از نتیجه آنها مطلع میشدم.

36

آقای جم نخستوزیر جدید برای انتخابات و تشکیل مجلس شورای ملی مقدماتی را فراهم ساخت و قبال برای تشکیل انجمن
شهرداری تهران ،اقدام به انتخابات رسمی نمود و همه روزه نتیجه قراعت آراء و برندگان عضویت در انجمن شهر در جراید منتشر
میگردید و معلوم شد که برای اولین بار نفر اول انتخابات انجمن شهر تهران آقای ابراهیم حکیمی «حکیم الملک» میباشد .بقیه
هم از نظر شهرت درهمین پایه بودند.
حکیم الملک از نتیجۀ انتخابات اظهار تعجب کرد و خواست تا آقای جم با ایشان مالقات کند .در اینجا باید توضیح دهم که
آقای جم نسبت به حکیم الملک که هنگام وزارت دارائی ،او را استخدام کرده وبسمت ریاست انبارهای گندم گماشته بود توجه
خاص مبذول میداشت .در مالقات با آقای جم ،حکیم الملک از موضوع انتخابات پرسش کرده و آقای جم توضیح داده بود که نظر
اعلیحضرت رضاشاه به شماست و میخواهند ریاست مجلس شورای ملی را عهده دار شوید .حکیم الملک درپاسخ میگوید «اینکار را
باشرایط خاصی میتوانم قبول کنم و بسیار هم پسندیده است ،مشروط بر آنکه وضع انتخابات از صورت فرمایشی فعلی خارج و با
نحوخاص بطرف دموکراسی وآزادی فردی منعطف گردد و در صورتیکه بخواهند بدین نحو عمل کنند و مردم را برای انتخاب آزادتر
راهنمائی سازند بسیار خوبست و باید بدینطریق انجام شود که اشخاصی را که بهر دلیل شایسته نمیدانند و نمی پسندند تشویق
کنند تا در انتخابات شرکت نکنند ولی درباره دیگران که مشکلی ندارند در هیچ مورد دولت دخالت و طرفداری از داوطلبان
بخص وصی را نکند تا مردم آزادانه بهرکس که اطمینان دارند رای دهند .با این روش ما آهسته ولی سنجیده و صحیح بطرف
دموکراسی ضمن سالیان درازگام خواهیم برداشت .الزم است موضوع را بهمین ترتیب به استحضار اعلیحضرت برسانید» .پس از
چند روز وضع انتخابات انجمن شهر بهمان ترتیب سابق ادامه یافت که آقای ابراهیم حکیمی به نخست وزیر مراجعه و توضیح
خواستند که آیا مطالب بعرض همایونی رسیده است؟ و چه تصمیمی اتخاذ کردهاند؟ آقای جم میگوید «اعلیحضرت نظریۀ شما را
تایید و تصدیق کردند ولی معتقدند که فعال انجام این روش ضروری نیست ولی بعدها باید انجام شود» .لذا آقای حکیمی به آقای
نخست وزیر میگوید « در اینصورت من ناگزیر از عدم قبول این انتخابات هستم و این کار بمصلحت دستگاه و شما نخواهد بود چه
بدون تردید من قبول نخواهم کرد».

 17این جریان تبعید اسدی به بریجند مربوط ب ه قائله هبلول به هبانه رفع حجاب در مشهد وکشته شدن عده زیادی از عوام در مسجد گوهر شاد میباشد .رضا شاه اسدی
را به بی مباالتی و عدم تصمیم سریع و قاطع و الزم برای خامته دادن به قائله متهم ساخته بود.
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دوسه روز بعد خواندن و انتشار آراء متوقف گردید و سپس بکلی بفراموشی سپرده شد .یکی دو ماه بعد انتخابات مجلس شورای
ملی انجام و حاج محتشم السطنه اسفندیاری بریاست مجلس انتخاب گردید که تا آخر سلطنت رضا شاه به همین کرسی تکیه میزد.
ولی رضا شاه همیشه در هنگام جشنها و اعیاد نوروزی و شرفیابیها برای سالم ،نسبت به حکیم الملک رویۀ بسیار محترمانهای
داشت و او را مورد تفقد قرارمیداد.

اولین بازداشتی زندان تازۀ شهربانی!
رویداد پنجم  ،گرفتاری عجیبی بود که برای شخص من اتفاق افتاد ،و آن اینکه از طرف اداره تأمینات (آگاهی) شهربانی مراجعه و
تقاضا کردند که ماشین تحریر فارسی شخصی که در منزل داشتم به آن اداره تحویل شود .رئیس شهربانی قبال وزیر معارف را از
موضوع مطلع ساخته بود .پس از دریافت ماشین تحریر مرا به خانه برده و تمام خانه را بازرسی کردند و حتی مقدار زیادی کتاب که
داشتم و در بسته بندیهای مخصوص در انباری زیر زمین بود بازرسی کردند .درضمن بسته بندی مربوط به حزب رادیکال را بطوریکه
مامورین متوجه نشوند بکناری انداختم .پس از پایان بازرسی مرا با خود به اداره آگاهی بردند .در آن هنگام عمارت بزرگ شهربانی
کل کشور که در دست ساختمان بود فقط طبقۀ اول آن مورد بهرهبرداری قرارگرفته بود.
من اولین زندانی در شهربانی تازه ساز شدم! شب را در ادارۀ آگاهی گذراندم و صبح روز بعد آقای سمیعی رئیس ادارۀ آگاهی در
اتاق کار خود مرا پذیرفت و من همانند یکی از مراجعین تا ظهر در همان اتاق نشسته بودم .رسیدگی و بازجوئی بعد از ظهرها انجام
میشد .در همان روز اول از من خوستند تا مطلبی را که دیکته میکردند با ماشین تحریر خودم بنویسم و گاهی دستور میدادند که
در کلمه صندلی بجای حرف ص را که میزنم بجای د حرف دوم آخر کلمه بزنم که این نوشته ماشین شده را تغییر میداد .باری پس
از چند ساعت بدین طریق عمل کردن ،بازپرسی خاتمه یافت و ادامهاش بروز بعد موکول گردید .روز بعد را هم بهمان وضع روز قبل
در اتاق رئیس آگاهی گذراندم .این کار سه روز تکرارشد تا باالخره رئیس آگاهی گفت به اتفاق به دیدار سرپاس مختاری ،کفیل
ریاست شهربانی برویم.
رئیس شهربانی سرلشگر آیرم بود که به بهانۀ معالجه به اروپا رفته بود و هرگز به ایران بازنگشت .ساعت ده صبح به اتاق سرپاس
مختاری وارد شدیم .سرپاس مختاری باکمال احترام از من شروع به بازپرسی کرد و برای مقدمه اظهار داشت که من برای اولین
مرتبه در کار پلیسی به مشکلی برخورده ام که بهیچ صورتی نمیتوانم آنرا بپذیرم و آن عبارتست از گزارش ادارۀ آگاهی درباره
رسیدگی به قتل شخصی است که با کارد مشخص و منحصر بفردی بقتل رسیده است و آن کارد منحصر بفرد را ازجیب شما در
آوردهاند ولی ادارۀ آگاهی اظهار عقیده رسمی کرده است که شما شخصا از این قتل هیچگونه اطالعی ندارید و موضوع مربوط به

شما نیست!
اما شخصا سئواالت مت عدی کرد که نزدیک دو ساعت بدرازا کشید .پس از مدتی روبمن کرده و گفت منهم با نتیجهگیری ادارۀ
آگاهی موافقم ولی متاسفانه قدرت این را ندارم که این مطلب را بحضور اعلیحضرت عرضه بدارم و در هرحال از شما میخواهم که
هیچ اقدامی نکنید و بهیچکس هم مراجعه نکنید و وضع را بهمین صورتی که هست ادامه میدهیم تا مقصر اصلی را پیداکنیم و تو
آزاد شوی! که این بسته به بخت و اقبال خودت میباشد که کی خواهیم توانست نویسندۀ این نامه را پیدا کنیم که مورد خواست
اعلیحضرت میباشد.
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ضمنا قبل از بازداشت شما عدهای از دوستان مراجعه کرده و شما را شخصی صحیحالعمل معرفی و تاکید کردهاند که هیچگونه عمل
خالفی را نمیتوان بشما نسبت داد و حتی شخص وزیر هم گفت که هیچگونه خطائی را نمیشود بشما نسبت داد لذا میخواستم شما
را ببینم و عقیدۀ دوستانرا 24محک بزنم که دیدم حق با آنها است .مجدداً به اتاق زندان برگشتم.
ولی دریافتم که شخصی به شاه نامه نوشته و از همۀ وزرا به استثناء داور و علی اصغر حکمت که هر دو از دوستان نزدیک من
بودند ،بدگوئی کرده است .اکنون میتوانم بگویم که در مدت پنج روز بازداشتی ،داور از جریان متسحضر بوده و همه روزه آقای
تهرانیان بدیدار من میآمد و وضع مرا به داور اطالع میداد .صبح روز پنجم در اتاق آقای سمیعی مانند همه روزه نشسته بودم که با
تلفن سرپاس مختاری دستور آزادی مرا داد و متذکرشد که ضروری نیست که آقای حکیمی به هیچکس توضیحی بدهد فقط وزیر
میتواند بگوید که رفع اتهام شده است .من همان لحظه با درشگه به وزارتخانه و دیدار وزیر رفتم و بنا بر توصیۀ ایشان یکماه
مرخصی گرفتم تا به وزارتخانه نیایم .که بهمین ترتیب عمل کردم .دوستان از دیدن من بسیار شادمان گشتند.
بعدها پس از رفتن رضا شاه از ایران یکی از بازجویان بطور خصوصی بمن گفت که همسرم ماشین تحریر را به آقای ضرابی که یکی
از دوستان فامیل بود قرض داده بود و اینکار توسط ایشان انجام شده بود .ولی من هیچوقت نفهمیدم که آیا همسرم ماشین تحریر
مرا به قرض داده بود و یا مادر وخالهاش که هم منزل ما بودند بدون اطالع ما اینکار را کرده بودند.
نتیجه این شد که پست من تغییر کرد و بسمت ریاست دانشسرای مقدماتی و سرپرستی اوالد عشایر که آنروزها «دارالتربیه

عشایر »35نام داشت ،گماشته شدم.

سرپرستی دانشسرای مقدماتی و (ادغام) مؤسسات شبانه روزیها
رویدادهای کم اهمیتی در این سال برایم رخ داد که چون ارزش تاریخی ندارند و فقط شخصی است از نوشتن انها خودادری میکنم
تنها به این مورد مهم بسنده میکنم که دراین سال بعلت اختالفاتیکه با همسرم بهم رسیاندیم از یگدیگر جدا شدیم .من درسال
 1615برای امتحانات دورۀ دوم متوسطه دخترانه و پسرانه در رشت مأمورشدم که آنرا انجام داده پس از گذراندن مرخصی یکسر به
مؤسسات شبانه روزی در دانشسرای مقدماتی رفته و در آن دانشسرا اقامت گزیدم.
دراینجا الزم است توضیحی دربارۀ کار این موسسه مختلط بدهم .شبانه روزی های سه مؤسسۀ وزارت فرهنگ ( دارالتربیۀ عشایر،
دانشسرای مقدماتی و دانشسرای عالی ) که هر خود شبانه روزی جداگانه به ریاست یکنفر رتبه  8و معاونت دو رتبه  9با
دستگاههای عظیم اداره میشد ،در محل دانشسرای مقدماتی ادغام شدند و ادارۀ آنرا به من واگذارگردید .آقای حسین گنیلی یکی

 11من مهیشه از عدم اطالع از این جریان که چگونه مرا با احرتام میخواستند نگهدارند تا نویسنده نامه راپیدا کنند و علت آزادی بدون ذکر دلیلی ناراحت بودم تا چند
سال پیش که پس از ترک ایران در ژنو اطالعی در این باره توسط یکی از دوستان داده شد که خیال مرا تا اندازهای راحت کرد .موضوع از این قرار بوده که پسر عمه من
آقای احتشام دیوان که رئیس پلیس حمرمانه شهربانی بوده و مورد توجه و اطمینان رضا شاه بوده ،بدون کوچکرتین اطالعی به خانوادهمان ،از من محایت کامل منود و پس
ار مذاکره با تیمسارخمتاری جریان امر را بعرض اعلیحضرت رسانده و موجبات رفاه و بعد آزادی را فراهم کرد .گفته سرپاس خمتاری که دوستان بسیار نزدیک ایشان معرف
و حامی من بودند ،فقط شخص آقای احتشام دیوان بدون ذکر نسبت بوده اند.
 17تاسیس مدارس جدید دراوائل سده  14در ایران آغاز شد با این وجود اجیاد چننی مدارسی در بنی کوچ نشینان پدیده جدیدی و به ابتکار کارگزاران دوره رضا شاه
بود .در گذشته سواد آموزی به مفهوم امروزی آن در بنی کوچ نشینان رواج نداشت بلکه فقط عده معدودی خواندن و نوشنت را (در مکتب) می آموختند .به طور کلی
سواد آموزی به این صورت بود که افراد ثرومتند از یک نفر که خواندن و نوشنت می دانست و به اصطالح مال یا مریزا لقب داشت ،دعوت می کردند که به فرزندان آهنا
سواد آموزد .مال معموال در خانه اینگونه افراد زندگی می کرد اما این اجباری نبود و او می توانست بساط تدریس را در خانه خود برگزار کند .حقوق مال بطور سالیانه
پرداخت می شد .حنوه پرداخت حقوق در مهه جا یکسان نبود .مثال قشقایی ها به ازاء هر دانش آموز سالیانه یک راس بره 369 ،کیلو گندم و مقداری پول (در حدود
 39تا  49تومان) به مال می پرداختند .البته مالهایی که فرزندان خواننی و کالنرتان را درس می دادند مزد بیشرتی دریافت می کردند.
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از تحصیلکرده های دانشسرای عالی را بسمت معاون برگزیدم و دو نفری به ادارۀ امور آن سه مؤسسه مشغول شدیم .عمارتی
تازه ساز در اوایل خیابان امجدیه برای دانشسرا ساخته شده بود که از هر جهت با مدارس خارج برابری میکرد.
اما سه گروه ناهمگون در این مؤسسه در کنار هم قرارگرفته بودند .گروه اول دانش آموزان دارالتربیه اوالدان سران قبایل بودند که
پدرانشان را در جنگهای علیه دولت از دس ت داده بودند و دولت ناگزیر به تربیت آنان همت گماشت .نظر این بود که تفنگ را
ازدستشان در آورده قلم و یا بیل را جایگزین کنند تا این افراد بعدا مفید جامعه قرار گیرند .این افراد طبعا در سنین بسیار مختلف
از پسران ده دوازده ساله تا مردانی بیست و چند ساله بودند که اغلب یا یکدیگر هیچگونه سنخیت جز دربند بودن نداشتند .برای
تأ مین امنیت این عده چهار نفر پلیس و چهار نفر افراد آگاهی در اختیار دستگاه اداری درتمام مدت بیست و چهار ساعت میبود که
کلیۀ رفت و آمدها را زیر نظر داشتند .گروه دوم عبارت بودند از دانشجویان دانشسرایعالی که بطور شبانهروزی در محل اقامت
داشتند و گروه سوم دانش آموزان دانشسرای مقدماتی بودند که ناهار را در دانشسرا صرف میکردند وشب را بخانههای خود
میرفتند .جمعآوری این عده نامأنوس و آنهم در سنین بسایر متفاوت کار شاقی بود.
برای جلوگیری از هرنوع دغل بازی ،دان شجویان را مانند افسر نگهبان به نظارت در کارها و بویژه صحت و بهداشت خوراک واداشتم
که نتیجۀ بسیار مثبت داد .ودر ضمن با مذاکره و دلجوئی از اوالدان رؤسا ی قبائل ،آنانرا تشویق کردم تا بیشتر مواظب اعمال و
رفتار خود باشند تا شاید بتوانیم از عدۀ پلیس و مامورین آگاهی بکاهیم .که همینگونه هم شد که پس از چند ماه دیگر نیازی
بوجود پلیس و ماموران آگاهی احساس نمیشد و بکار آنان در دانشسرا خاتمه داده شد.
یکی از تغییرات که دادم این بود که به تمام  32نفر مستخدمین مؤ سسه هم خوراک بدهیم که ناچار نباشند برای خوردن خوراک به
خارج از مؤسسه بروند .خالصه بعد از کار پخت و پز خوراک بحدی بهبود یافت که شخص وزیر دربیشتر مواقع در معیت سران
وزارتخانه در موقع صرف نهار به دانشسرا آمده و در همان تاالر ناهارخوری با خوراک دانشجویان هم پیاله میشدند! در اینکار
بحدی پیشرفت حاصل شد و صرفهجوئی بعمل آم د که توانستیم بدون درخواست اضافه بودجه ،با کسب اجازه از وزیر ،به
دانش آموزان دانشسرای مقدماتی هم عالوه بر ناهار شام هم بدهیم که در وضع تحصیلی آنان بهبودی چشمگیری بخشید ( متوجه

بودم که بیشتر دانش آموزان روزانه دانشسرا تنگدست بوده و نهار در مؤسسه تنها وعده خوراک ایشان بود).
از اویل سال  1613کلیه دانشجویان و دانشآموزان شبانهروزی شدند.

داستان بی پایان ادامۀ تحصیل من در اروپا و خودکشی داور
دراواخر سال  1615دائی دیگر من ابوالحسن حکیمی از اروپا به تهران آمد و در خانۀ برادرش ابراهیم حکیمی اقامت گزید .چون
آمد و رفت و پذیرائی برای او آسان نبود ،من بسراغش میرفتم.
صبح زود یکی از همان روزهای اولیه مستخدم خبر داد که آقای داور وارد میشوند .من بالفاصله بطرف سرسرا رفتم و با آقای داور
مواجه شدم .داور بمحض دیدن من گفت «توهنوز نرفتهای؟ من تصور کردم که به اروپا رفته و حتی بمن اطالع ندادهای! امروز آمده
بودم از دائیهای تو گله کنم که بدون خداحافظی بامن روانه شدهای!» من به ایشان گفتم «بکجا باید میرفتم ،شما سه سال پیش
بمن گفتید که اقدام خواهیدکرد و من تاکنون به انتطار نشسته ام!» آقای داور درپاسخ گفت «مگر اینها هیچگونه اقدامی
نکردهاند»؟ من درپاسخ گفتم «منظور چه اشخاصی هستند»؟ داور گفت «حکمت و صدیق که من سه سال متوالی تقاضای انتقال
ترا کرده ام و هربار صدیق گفته است که وزارت فرهنگ راسا دراین باره اقدام خواهد کرد»! من درپاسخ گفتم کمترین اطالعی
دراین باره بمن داده نشده است .در همین حال به تاالر وارد شدیم و پس از نیمساعت مذاکرات دوستانه آقای داور را تا سرکوچه به
محل اتومبیلش بدرقه کردم.
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یک هفته بعد مستخدم آقای داور اطالع داد که آن کار تمام شده است و قبل از حرکت ایشانرا مالقات کنم .چند روزی گذشت باز
هم خبری نشد .لذا با تلفن تقاضا ی مالقات با آقای داور را کردم که بناشد در  31بهمن ماه  1615ساعت هفت ونیم صبح در منزل
ایشان باشم .در روز مقرر به منزل داور در خیابان پهلوی رفتم که باوضع غیرعادی یعنی حضور عدهای پلیس و رئیس شهربانی
مواجه شدم و معلوم شد داور شب گذشته خودکشی کردهاست.
چون دا ور فردی معمولی نبود خبر خود کشی او بسرعت در شهر پیچید و مردم زیادی سرراه حمل جنازه گرد آمده بودند .ما که
برای تشییع جنازه در مسجد سپهساالر گرد آمده بودیم با پرخاش افسر شهربانی متفرق شدیم ومن وچند نفر دیگر بدنبال جنازه
رفتیم و در محلی که وصیت کرده بود جنازه را دفن کردیم.
با این ترتیب موضوع را بفراموشی سپردم .لکن سه چهار روز بعد سه نفر از دوستان آقایان دکتر مهدی وکیل ،دکتر رعدی و دکتر
مهران ماموریت داشتند که به اروپا رفته و دانشجویان ایرانی را که درفرانسه تحصیل میکردند بعلت قطع رابطه ایران و فرانسه به
کشورهای دیگرمنتقل کنند .من آنها را تا کرج مشایعت کردم .در موقع خداحافظی دکتر مهدی وکیل محرمانه و بدون جلب توجه
دیگران در پشت اتومبیل گفت موضوع آمدن تو به اروپا خاتمه یافته و اول فروردینماه به اروپا خواهی آمد ومن ازبرادرم خواستهام
مقداری پول توسط تو برایم بفرستد ،لذا قبل از حرکت حتما با برادرم مالقات کن .چنین مالقاتی هرگزانجام نشد .و منهم بکلی
خیال اروپارفتن و ادامه تحصیل رابرای همیشه از سر بدر کردم.

اختالف با حکمت وزیر معارف
بعد از فروردین واقعه ای در دانشسرا اتفاق افتاد .به این شرح که یکی از دبیران مؤثر دانشسرا مرتکب عمل خالفی گردیده و مبصر
کالس از موضوع مطلع شده بود و پاسبان آن دبیر را توقیف کرده بود .شبانه به من اطالع دادند که فوراً اقدام کردم و با سابقهای
که با شهربانی داشتم موضوع را بدون این که به وزارتخانه گزارشی بدهم ،سرپوش گذاشته وساکت کردم .وضع به حالت عادی در
آمد.
پس از دوسه هفته ،روزی دراطاق دفتر دانشسرا مشغول بودم که نامهرسانی از وزارتخانه نامۀ محرمانهای به نام من به قید فوریت
داد .در همین حال مستخدم اطالع داد که اقای وزیر (حکمت) آمدهاند .من نامه را هنوز بازنکرده بودم و در دستم بود که به
پی شواز وزیر رفتم .با وزیرکه پانزده نفر از رؤسا ی وزارتخانه او را همراهی میکردند ،روبروشدم .ایشان بدون هیچ مقدمهای
پرسیدند «این پسره را چه کار کردی »؟ من پرسیدم منظور چه کسی است .ایشان گفتند «مگر نامه ودستور نرسیده است »؟ گفتم
تنها نامه ودستور که هم اکنون به دست من رسیده وهنوز باز نکرده ام .ایشان نامه رادیدند وگفتند بله همین است ودستور دادند
که همه شاگردان دانشسرا را بگوئید در محوطه حاضر شوند .من نیز بالفاصله کالسها را تعطیل کرده وشاگردان در محوطه حاضر
شدند .آقای وزیرمبصر کالس را خواسته وبصورت زنندهای مش غول ناسزا گفتن بود که شاگرد مزبور از جلوی وزیر گذشته واز
مدرسه خارج شد.
وزیر سپس از من خواست که کارهای دستی شاگردان دانشسرا کجاست .ایشان را به سالنی که کارها دور سالن چیده شده بود
راهنمایی کردم که وزیر ناگهان عصبانی شد وبا عصای دست خود کارهای دستی وهمه لوازمی که آنجا بود خراب کردن و نقشۀ
ایران وتمثال شاه فقید نیز آنجا بود همه را ازبین برد .من ایشان را به اطاق خودم راهنمائی کردم وبه ایشان گفتم «شما اگر من را
نمی خواهید وناراحت شدید بهتر بود این عصا را سرمن میزدید واینهمه مشکل برای خود فراهم نمیکردید و شکستن مجسمه
وپاره کردن تمثال شاه را این مامورین شهربانی وتأ مینات که اینجا بودند گزارش خواهند داد .این جوانی که را ناسزا گفتید ودستور
اخراج او را از دانشسرا نوشتهاید میدانید او چه کسی است واز چه خانواده ای است وچه مشکلی رابرای شما فراهم میکند .شما
شکایت دبیری که شکایت از یکی از شاگردان میکند و بدون رسیدگی از سرپرست و اطالع از اتفاقی که افتادهاست تصمیم اتخاظ
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میکنید«  .ایشان فوری یزدانفر را صداکرد ودستور داد که فوری با اتومبیل او برود واین شاگرد را برگرداند و من پیشنهاد کردم که
این طریق صحیح نیست من این شاگرد را به ادارۀ بازرسی می فرستم تا از کار وعمل خود ندامت کند .بازرسی در مقابل این دستور
را باطل و او را به دانشسرا باز گرداند.
پس از این ماجرا وادامه تحریکات داخلی وزارتخانه ،رفتار وزیر با اینکه سابقه ممتدی که با هم داشتیم ،تغییر کرد .از رفتار حکمت
احساس ناراحتی میکردم .امتحانات که خاتمه پیداکرد وقسمت شبانه روزی که برای ماههای تابستان به عمارت مخصوی در باغ
فردوس تجریش منتقل شد ،من خود را کنارکشیدم وفقط در شبهای سخنرانی که در آخر هفته در باغ فردوس انجام میشد شرکت
میکردم.
در جشن مشروطیت چهارده مردادماه  1613ب ا آقای دکتر صدیق اعلم روبروشدم وبا سوابق قبلی وعضویت حزب رادیکال وریاست
دانشسرای عالی با ایشان داشتم بطور خصوصی به او گفتم رفتار وزیر بامن بینهایت بد بود وتصور میکنم که به برکناری من منجر
شود ،واگر چنین اتفاقی بیافتد ممکن است عکسالعمل من بسیار زننده باشد .شما تحقیق کنید در صورتیکه وضع بدین منوال
است ،بهترین طریقه ،استعفای من است که باکمال میل ورضایت این کار را انجام خواهم داد .او پس ازیکی دو گردش در مهمانی
گفت که او بررسی کرده وچنین نیست .ولی خود از پیش احساس کردم و به همین دلیل کلیۀ کارهای دانشسرا را به معاون خود
تحویل دادم به منزل خواهرم رفتم.
یک هفته بعد اطالع پیدا کردم حکم انتظارخدمت من با ذکر اتهام انجام شش فقره عملیات برخالف مصالح موسسه صادر شده
ونیز دستور داده بود که بصورت بخشنامه برای همه ادارات نیز ارسال شود .من پس از دریافت این حکم به وزارتخانه نامهای
نوشتم که این حکم باعث افتخار من است که من را برای انجام خدمات زیر منتظرخدمت کردید و چون کلیۀ عملیات فوق برحسب
دستور کتبی شماره های موجود وبه امضای شخص جناب وزیر انجام شده است به اطالع جناب وزیر میرسانم که دستور فرمایند این
حکم را فوری باطل نمایند وگرنه ناچارم با وجود مدارک موجود از دیوان عالی کشور تقاضای صدور ابطال این حکم را بنمایم.
در نتیجه فوری حکم قبلی را باطل کردند و با همین شماره بدون ذکر دلیل حکم انتظار خدمت صادر کردند و از صدور بخشنامه نیز
جلوگیری کردند .پس از چندی دوستم خالقی برایم تعریف کرد که طبق دستور من این حکم کذائی را با یک دسته کارهای دیگر
صبح اول وقت به منزل وزیر بردم که امضاء بکند ودر ضمن بتوانم دراین باره حرفی بزنم .او نامه ها را امضاء کرد تا رسید به این نامه
که پیش نویس آن با خط خود وزیر نوشته شده بود .من قبل از این که نامه رابخواند فوراً استدعا کردم که دراین باره توجهی بشود.
وزیر را متوجه کردم که حکیمی از این حکم ضرری نخواهد کرد ودرصورتیکه این حکم در وزارتخانه اثر بسیار ناراحت کنندهای
ایجاد خواهد کرد.
وزیر به او گفته بود که این شخص دوست تو میباشد که به اشتباه زنش را طالق دادهاست! من به اوگفتم که بخود اجازه ندادم از او
استفساری بکنم ولی چون به صفات وحاالت او اطالع کافی دارم برایم محقق است که مطلبی غیر عادی موجب این کار شده و او
دراین باره مقصر نیست وجنابعالی باسوابق زیادی که با او داشتید از خود او توضیح میخواستید .وزیر گفت این شخص با سوابق
ممتد هیچوقت با صمیمیت با من رفتار نکرده و اول وزارت من از داور خواسته است که به وزارت دارایی برود تا به اروپا اعزام شود
ودر این باره سه سال متوالی داور انتقال او را خواسته بود .بهتر است حاال برود (این ماجرا پس از در گذشت داور است) .حکم را
امضاء میکند ومعلوم میشود که حسادت موجب تمام این وقایع بوده است.
روزهای انتظار خدمت من هر روز به خیابان الله زار میرفتم .چند روز بعد فروزانفر را که با هم سوابقی داشتیم وهمواره به من
بینهایت لطف میکرد ،مرا درخیابان اللهزار یافته وگفت که موضوع تو و حکمت و داور چیست که منجر به این وضع شده است؟ من
پرسیدم که مطلب چیست که شما با این حالت برای استفسار موضوع به من مراجعه کردید؟ توضیح داد که من حضور حکمت بودم
ومشغول صحبت بودم که دکتر صدیق با حالت ناراحتکننده ای وارد شد وبدون مقدمه به حکمت گفت این چه بالیی بود که سر
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حکیمی در آوردهای و او که دانشسرا را به آ ن خوبی اداره میکرد ازکار برکنار میکنی؟ حاال موجب شده که دیشب یکصد و بیست
نفر از شاگردان به علت خوردن تخم مرغ فاسد مسموم ومریض شده اند .انتشار این موضوع مشکالتی رافراهم خواهد کرد و ما به
جای اینکه دِین خود را به او ادا کنیم موجب ناراحتی او را فراهم کردیم.
وزیر میپرسد ما چه دینی به حکیمی داریم؟ دکتر صدیق درجواب میگوید سه سال متوالی خود شما من را مامور کردید که از داور
بخواهم ازانتقال او به وزارت دارایی صرفنظر بکند وشما همان وقت توسط من به داور پیغام دادید که حکیمی برای وزارت فرهنگ
گران تمام شده و اجازه فرمایند وزارت فرهنگ از وجود ایشان استفاده نموده و برای اینکار خود ما او را به اروپا میفرستیم وهر سه
دفعه خود شما من را وادار به این کار کردید ،حاال به جای ادای دِین به این صورت عمل کردیم ونتیجهاش را هم مالحضه میفرمایید.
آقای حکمت گفت من خودم رامدیون کسی نمیدانم شما که خود رامدیون میشناسید ،اگر عهدهدار مقامی شُدید ،خودتان دِین
خود را ادا کنید.
من چهار ماه تمام درحال انتظار خدمت به گردش در الله زار مشغول بودم واطالعی از هیچ جریان نداشتم تا بعداً اطالع پیداکردم
که در هم ان اوان از چهار وزارتخانه انتقال من را خواسته بودند که حکمت به هیچ کدام جواب نداده است تا یک شب در هیئت
دولت به هرچهار وزیرحکمت متغییر شده که چرا اگر وزیری بخواهد مستخدمی را متوجه مسئولیت خود بکند ،بدین طریق او را
مورد حمایت قرار دادن ،صحیح نیست وباید صرفن ظر بکنید .من که به هیچکس مراجعه نکرده بودم وتقاضایی نکرده بودم ،آقای
حکمت این مطلب برایشان ناگوار آمده بود .حتی در چهارسال وزارتش در وزارت فرهنگ که به انواع اقسام به هر صورتی که بوده
منتهای زحمت ومساعدت را در بارۀ وضع وزارت فرهنگ انجام داده بودم ودر تمام این مدت از شخص او تقاضایی نکرده بودم و به
هیچ وجه مساعدتی و یا خواهشی برای خودم ویا خانوادهام نکرده بودم ،نزد خود فکرکرده بود که در این صورت و با این
پیشآمدهای مختلف از توجه چهار وزیر :داور ،متین دفتری ،محمد بدر ،ومهدی فرخ ،وابوالقاسم فروهر نسبت به من ناراحت شده
بود که من حتی در چهارماه انتظارخدمت به او مراجعه وتقاضایی نکردهام و فکر کرده بود که من او را قابل ندانسته واهمیتی برای
او قائل نبودم و بدین طریق کینه خاصی نسبت به من پیداکرده بود .او نمیتوانست خود را راضی کند که چرا هیچوقت چیزی از او
نخواستهام و این کینه را بعدها هم دربارۀ خود من وپسرم که عضو وزارت خارجه میشود به عناوین مختلف نشان داد که در موقع
خود هر کدام را توضیح خواهم داد.
در هرحال من هیچکدام از این  2وزیر را مالقات نکرده وتقاضایی نکرده بودم وهرکدام برای انجام اموری که خودشان درنظر
داشتند من را صالح برای آن تشخیص داده بودند .البته آقای بدر دنبال همان موضوع اداری که به قرار اطالع مرحوم داور در بودجۀ
سالیانه  1613موضوع اعزام به خارج من راپیش بینی کرده بود و آقای بدر بدون شناسایی شخصی و با تقاضای مستشار سوئیسی
این تقاضا را انجام میداده و تنها شبی که حکمت به همۀ آنها اعتراض میکند میفهمد که من مورد کملطفی ایشان واقع شدهام.
پس از گذشتن دوماهی روزی آقای فروزان که ریاست کارگزینی را به عهده داشت در خیابان اللهزار برخورد کردم و او منتهای
لطف را نشان داد و گفت چرا شخصاً به مالقات وزیر نمیروی وموضوع را خاتمه نمیدهی .پرسیدم چرا چنین فکر میکنی؛ گفت
دوروز پیش طی یادداشتی دربارۀ جواب نامههای تقاضای انتقال تو به وزیر نوشتم و تقاضا کردم دراین مورد تصمیمی بگیرید.
حکمت گفته بود مگر حکیمی به شما مراجعه کرده است وتقاضایی کرده است وجواب دادم که ابداً و او به هیچوجه در وزارتخانه
پیدایش نمیشود وبا ماهم تماس نمیگیرد .من منظورم کار اداری است او گفته بود حکیمی به هیچوجه فکری ندارد و همین االن
صدای خندهاش ازگردش اللهزار گوش مرا آزار میدهد و او با وجود احتیاج مبرمی که به حقوق دارد وحتی بدهی خانهاش راهم
نمیتواند پر داخت کند به زندگی خود ادامه میدهد کاری به کارش نداشته باش .حال من فکر میکنم اگر خودت وزیر را مالقات کنی
زودتر مشکل را حل خواهی کرد .من جواب دادم که من قصوری نکرده ام وکاری برخالف نظر ومصلحت انجام ندادهام .وزیر به خیال
خودش هوس کرده است که من را تنبیه کند که چرا درهیچ موضوعی شخصا مراجعه نکردهام و این موضوع قابل ادامه است تا
وقتی متوجه شود که من بی تقصیرم و ازکردهاش پشیمان شود.
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این عکس در سال  1612یا  1615خورشیدِی در محل کانون بانوان ایران نزدیکی میدان حسن آباد تهران برداشته شده است .پشت این عکس به خط بانو نصرت تسلیمِی مقدم (حکیمی) نام عده

ای از بانوان در آن نوشته شده که بشرح زیر میباشد:

ردیف او ل :از راست بچپ :نصرت تسلیمی همسر حمید حکیمی .بدرالملوک بامداد .بتول شیوائی .اشرف نبوی .مهربانو سپاهی اختر کامبخش.
ردیف دوم :بتول همایون احتشامی .فخر ایران غفارى .افسرالملوک آریائی .هاجرتربیت تاج الملوک حکمت (خواهر علی اصغر حکمت) .فخر عظمی ارغون .شاه بانو فخر
ردیف سوم :منیر افخم افخمی .صدیقع ریاضی .مهرانور سمیعی .عصمت الملوک دولتداد .شمس الملوک جواهرکالم.
بانوانی که عضو هئیت مدیره بودند ولی موقع عکس برداری حضور نداشتند :پروین اعتصامی ،پری حسام ،قمر کیا ،شمس الضحی نشاط ،میباشند.
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وضع به همین منوال ادامه پیداکرد ویک ماه هم گذشت ومحل زندگی من خیابان الله زار بود .پس از مدتی باز روزی فروزان را
دراللهزار دیدم وبه من اطالع داد که دیروز وز یر به من گفت به شما اطالع بدهم به هیچکدام از تقاضای انتقال تو جواب موافق
نخواهم داد ،باید برود نزد آقای فروهر وزیر کشور که رفیقمان است و فروهر انتقال او را بخواهد .من بدون معطلی جواب دادم که
من به هیچکس مراجعه نکرده ونمیکنم ،تقاضایی هم از هیچکس ندارم وبه آ قای وزیر بگوئید من رفیق شما نبودم که پس از
استفاده کامل من را به رفیق دیگرت راهنمایی میکنی ،من احتیاج به کاری ندارم وبه همین وضع ادامه خواهم داد .
در اینجا الزم است توضیحی بدهم که ابوالقاسم فروهر مرد خاصی بود و زمانی که وزیر کشوربود قانون عمران را گذرانده بود .برای
انجام این امر تصمیم به تشکیل کالسی گرفت که عدهای تحصیلکرده «جدید استخدام» را در این کالس آنها را تربیت شوند و به
دهات اعزام نماید .در آن زمان با من مذاکره کرد و قرار شد این کالس در دانشسرای مقدماتی زیر نظر من تشکیل شود .روز
افتتاح خود وزیر کشور با استادان به دانشسرا می آیند روزی بود که من به علت انتظار خدمت در مدرسه حضور نداشتم وآقای
فروهر از وضع من اطالع پیداکرد.
چند روز بعد از گفتگو با آقای فروزان شخص آقای فروهر خواست که به دیدار ایشان در وزارت کشور بروم .من نیز به تصور اینکه
کار شخصی و خصو صی با من دارد به وزارت کشور رفتم .در مالقات ازمن خواهش کرد که موافقت کنم که انتقال من را بخواهد و به
من گفت که من از روز اول قصد انتقال تو را داشتم ولی با وضعی که حکمت در جلسه هئیت دولت رفتار کرد تصور نمیکردم که او
از تو صرفنظر کند .ولی حاال من به تو احتیاج دارم و من خودم رتبههایی که متیندفتری و دیگران برای تو در نظر دارند را تأمین
میکنم .در جواب گفتم من هیچگونه نظری ندارم؛ اگر تصور میکنید که حکمت حاضر به موافقت با انتقال من است اقدام بفرمائید
ومن هم بدون هیچ تقاضایی حاضر به خدمت میباشم.
همان روز تقاضا ی انتقال ارسال شد ولی کماکان جوابی داده نشد .بیست روزی گذشت که باز آقای فروزان را در اللهزار دیدم که
اصرار زیادی داشت که من شخصاً به مالقات حکمت بروم واطالع داد که چند روز قبل که تقاضای انتقال تو از وزارت کشور رسید،
من با صدور جواب موافق به ضمیمۀ پرونده استخدامیات را برای امضاء فرستادم .متأسفانه وزیر پرونده را در کشوی میز خود
نگاه داشته است واز امضاء خودداری میکند وبرنگردانده است .من میدانم که بدین وسیله میخواهد که تو را وادار کند که شخصاً از
خودش تقاضا کنی .البته دوباره به ایشان گفتم که ابداً از هیچکس وبه هیچ وجه تقاضا وخواهشی در بارۀ خودم نخواهم کرد.

خدمت در وزارت کشور
ده روزی از این مالقات گذشت که شبی به منزل رفتم نامه ای از وزارت کشور به امضای شخص فروهر فرستاده بودند که من به
عنوان « بازرس مخصوص» برای رسیدگی به پیشآمدی فوراً به فیروزکوه عزیمت نمایم ودستور داده بود که موضوع به دقت
رسیدگی شود .دیگر این که اعلیحضرت رضا شاه که معموالً با راه آهن به استرآباد و گرگان از فیروزکوه عبور میفرمودند ،مطلب را
روشن کرده وبه اطالع ایشان برسانم.
خدمت من به نام بازرس مخصوص در وزارت کشور شروع شد و روز بعد بدون مراجعه به وزارت کشور خود را به فیروزکوه رساندم
وبه بخشداری رفتم .همۀ جریان واقعه را رسیدگی کردم و بالفاصله تلگرافی نماینده و بازپرس دیوان عالی کیفر را خواستم که
فوری اعزام کردند و درمدت دوروز موضوع کامال روشن شد و اسناد مربوطه به واقعه بوسیله بازپرس ازهمه اطراف خواسته
وآماده شد و معلوم شد که بخشدار با موافقت رئیس شهربانی ورئیس فرهنگ اقدامی بیجا کرده بودند وجرمی را مرتکب شده
بودند.
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دالیل کافی برای وقوع جرم راتهیه کردم که دو روز بعد که همۀ وزرا به ترتیب از فیروز کوه عبور میکردند تماماً به من مراجعه و از
جریان امر و مدارک مثبته اطالع حاصل کردند .اولین کسی که در بخشداری آمد آقای جم رئیسالوزرا و سپس آقایان فروهر ،فرخ،
وبدر ودیگران به ترتیب آ مدند وپس از اطالع با کمال اطمینان به سوی مازندرن رهسپارشدند .تنها وزیری که به دفتر من نیامد
آقای حکمت بود که توسط یکی از همراهانش ازمن خواسته بود که درخیابان فیروزکوه ،او را مالقات کنم ووضع را به او اطالع بدهم.
من تمام موضوع را به نماینده اش توضیح دادم وگفتم چون من گرفتار این کار هستم دفتررا نمیتوانم ترک کنم.
بعد از ظهر همانروز اعلیحضرت با راهآهن تشریف آوردند وبه قدری ناراحت بودند که در فیروزکوه بدون توقف به راه خود
ادامه دادند .موضوع واقعه هم بسیار ناراحت کننده بود .جریان ازاین قرار بود که شخص پیر وکوری که دارای دوفرزند و همسر
خوشگلی بوده در ضمن عبور از فیروز کوه گرفتار بخشدار ومتصدی شهربانی شده بود که همسر این مرد کور را ازراه میان برده
وآنها را ازهم جداکرده بودند و همسر و دو فرزند او را نگهداشته بودند وموجبات طالق را فراهم کرده بودند و این مرد کور تنها به
تهران آمده بود وخودش را به دربار رسانیده وبه استحضار رسانیده بود.
بازپرس دیوان کیفر که من خواستار حضور او شده بودم تمام اسناد وازبین رفتن بچه شیرخوار را رسیدگی و موجب تعقیب
متصدیان را فراهم کرده بود .آقای فروهر پس از اطمینان به روشن شدن موضوع به من دستور دادند برای تشریففرمایی
اعلیحضرت به تهران بروم و طبق دستوری که دردفتر وجود دارد برای رسیگی وضع کاشان به آن شهر عزیمت کنم .بالفاصله پس
از تشریففرمایی به آن شهر حرکت کرده وپس از ده روزمشکل آنجا را نیز به کمک بازپرس دیوان کیفر حل نمودم وبه تهران
مراجعت کردم.
در اراک ما بین فرماندار ورئیس دادگستری اختالف افتاده بود وهر وزارتخانه ازمامور خود دفاع میکرد .برای بررسی وزیر با اعزام
من و اظهارنظرم موافقت کرده بودند که آنرا نیز حل کرده و هردو مأمور را تعویض کردند وبه تهران مراجعت کردم.
برای اولین بار توانستم وزارت کشور و دستگاه وزارتخانه را بشناسم وبا آقایان کالنتری مدیرکل بازرسی ،دکترفتح اله جاللی
مدیرکل { ادارۀ } سیاسی و دکتر محسن نصر مدیرکل عمران که همه از دوستان بودند دیدار کنم .در ضمن مالقات با آقای فروهر
ایشان دستور پرداخت چهار ماه حقوق دورۀ انتظار خدمت وایام خدمت وهزینه و فوقالعادۀ سفر رادادند و گفتند که ازین که از
کالس وتدریس قانون عمران راضی نیستم و به این اشخاص اطمینان ندارم و چون اجرای قانون عمران مورد توجه مخصوص
اعلیحضرت میباشد به نظرم باید تو مستقیم عمل کنی و برای امتحان بخش عارو فشانوبه که از توابع تهران و نزدیک است ،را
درنظر بگیری وبرطبق قانون برنامهای تهیه کنی.
بدین ترتیب من به همراه شش مهندس کشاورزی و کارشناسان مامور اجرای طرح عمران شدم .با دریافت اطالعات الزم از اهالی
وادارۀ آمار ،طرح الزم تهیه وهمچنین برنامه عمرانی احداث راه عبور وسایط نقلیه به دهات وتغییر وسیلۀ زراعت به اطالع وزیر
رسید و دستور داد که این طرح به همین نحو در ورقۀ خاصی تهیه شد و شخص وزیر به استحضار اعلیحضرت رسانید .پس از
رسیدگی دستور اجرای برنامه راصادر نمودند و دستور دادند که این طرح را در قزوین پیاده نمایم که این طرح دوم اسفند درقزوین
شروع شد.
بازرسی خوزستان و بنادر خلیج فارس
 35اسفند  1613تلگرافی به تهران اجضار شدم که به معیت وزیر کشور آ قای فروهر برای رسیدگی به امور خوزستان و بنادر خلیج
فارس برویم .مقدمات مسافرت تهیه وبه انتظار روز حرکت بودیم که در 38اسفند آقای فروهر به سمت وزیر صنایع ومعادن
منصوب شدند وتکلیف مسافرت را معلوم نکردند .پس از سپری شدن ایام تعطیلی نوروز به من ابالغ کردند که حسب االمر
اعلیحضرت همراهان آقای فروهر مسافرت منظور شده را تماماً انجام دهند.
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ششم فروردین با قطار راه آهن عازم اهواز شدیم .با همراهان  13نفر بودیم .ریاست هئیت به عهده دکتر فالتی بود و با آقای فاطمی
استاندار خوزستان ،سرمهندس انصاری ،دکتر مح سن نصر ودو نفر از وزارت بهداری وچند شخص دیگر بدون اینکه برنامه معینی
برای این مسافرت وعلت وموجبات آن ذکر شود به اهواز رسیدیم.
در اهواز چند روزی در انتظار کشتی بزرگی که قرار بود در اختیار هئیت گذاشته شود ماندیم تا اطالع دادند که آن کشتی درحال
تعمیر است .با اطالع به تهران که باکشتی مسافر بری انگلیسی به بوشهر برویم و در آنجا منتظر دستور بمانیم (من در روزهائیکه به
آبادان رفته بودیم برای دیدار دکتر راجی نوه عموی مادری خودم که ریاست بهداری شرکت نفت را به عهده داشت به منزل او رفتم
ودرهمان زمان که در منزل ایشان بودم یک اتومبیل مدرنی ایستاد و یک بسته تقدیمی از سوی تیمسار بایندر برای خانم دکتر
فرستاده بودند که در حضور من باز کردند که در بسته کیف و وسایل زنانه ای بود که نظیر آنها را درتهران ندیده بودم ومسلم بود که
ازخارج ایران تهیه شده بود).
به فرمانداری بوشهردستور رسیده بود که کشتی کوچک شهباز را به اختیار هئیت بگذارند که ششنفر با آن مسافرت کنند وشش
نفر دیگر با وسیله ای که دارند از راه خشکی بنادر را بازدید کنند .در نتیجه آقای دکتر فالهی وفاطمی وسرمهندس انصاری ودکتر
محسن نصر ومن ویک مهندس جوان با کشتی عازم شدیم.

کشتی شهباز

دیدن خلیج فارس وجزایر برای ما که اولین بار آن منطقه را میدیدیم بسیار دیدنی وتجربهآمیز بود ودر کشتی برای هریک اطاقی
جداگانه آ ماده کرده بودند .با صدای زنگ در سالن غذاخوری حاضر میشدیم .ناخدا در رأس میز ومعاون او درمقابل ایشان و ما شش
نفر نیزبا لباس تمام رسمی در دو سوی میز ناهارخوری قرار میگرفتیم.
پس از بازدید از جزیره کیش و قشم ،ساعت  5پس از نیمروز به بندر لنگه رسیدیم .قرار شد روز بعد وارد بندربشویم .روزبعد با
قایق وارد بندر شدیم .بندرلنگه در آن تاریخ بنا برگفته بخشدار کمتر از  1651نفر سکنه داشت .چنانچه اطالع دادند این عده نیز
رو به تقلیل میرود و ساکنان به تدریج بندر را ترک میکنند .بندر لنگه دارای ساختمانهای دو طبقه وبسیار خوب بود که همۀ
ساختمانها خالی وپنجرههای آنها با کرکرههای چوبی مسدود شده بودند .وضع زندگانی در این شهر در نتیجۀ رفتار زنندۀ مأمورین
دولت به این حال در آمده بود .با اینکه زمانی مرکز کشتیسازی بوده وبیشتر کشتیهای بزرگ دراین بندر ساخته میشده و دارای
شصت هزار جمعیت بوده .اکنون به جز این که بندر بیکاره ای است برای آب آشامیدنی نیزمشکل فراوانی داشت .زیرا آب مصرفی
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از برکههای روباز حفر شده که آب باران پس از شستشوی کوچه ها و زمینها به این برکهها وارد وجمعآوری میشد که پس از
ته نشین شدن مواد داخل آب از آبهای داخل این برکهها برای آشامیدن استفاده میکردند که امراض مختلفی را موجب میگشت.
این وضع آب در تمام بنادر جنوب وجود داشت که سبب ایجاد مرض پیوک  26میگردید که مصرف آن موجب پیداشدن کرمی در
پای انسان میشودکه باید هرروز مقداری از این کرم را که بیرون آمده با دقت فراوان دور چوبی نازک به پیچانند تا زمانی که کرم
کامال بیرون بیاید واگر این کرم دربین انجام اینجار پاره ویا بریده شود موجب مرگ مریض میشود.
در بندر لنگه مشاهده کردم که در کنار دریا چند نفری به دریا میروند وپس از کمی جستجو مقداری صدف با خود میآورند واین
صدفها رابا کارد مخصوص باز میکنند وگاهی بعضی از این صدفها را پس از باز کردن دوباره سر آن را بسته وبه دریا میاندازند .این
موضوع توجه من را جلب کردو به دیدار این افراد رفتم ودیدم که عدۀ دیگری این صدفها را آماده میکنند واین صدفهای آماده شده
را به بهای یک ریال برای هر صدف به کشتی آلمانی که هر پانزده روز یکبار به آن بندر میاید میفروشند.
از آنان پرسیدم دلیل اینکه بعضی از صدفها را دوباره به دریا میاندازید برای چیست؟ آنها گفتند آن صدفها دارای مروارید است
وچون با وضع فعلی ما حق نداریم این مروارید ها را صادر کنیم و وسایلی برای صدور آنها نداریم و همچنین موجب ناراحتی ما را
فراهم میکنند از در آوردن آنها خودداری میکنیم .
پس از دیدار از بندر لنگه به جزیرۀ هنگام رسیدیم در این چزیره برای جمع آوری آب از برکه های سرپوشیده استفاده کرده بودند
وبرکه ها را به نوعی ساخته بودند که آبهای اولیه باران را به برکهها نمیفرستادند تا نخستین باران مسیر آب را شستشو دهد و به
دریا ریخته شود ،سپس آب باران صاف وتمیز را به برکه ها روان میکردند و دارای پله و شیر آب بود وچنانچه ساکنین میگفتند آب
آشامیدنی ناراحتی ومرضی تولید نمیکرد.
باید به اطالع برسانم که در این مدت که با قایق کوچک به جزایر میرفتیم در یکی از این بازدید ها به جزیره رفتیم در این قایق
کوچک گونی محتوی موادی بود که ناخدا توضیح داد که آذوقۀ سربازان ومامورین نیروی دریایی مقیم جزیره است .در مراجعت از
جزیره باز یک گونی محتوی موادی در قایق کوچک بود ودر روز دوم به همین ترتیب با قایق کوچک به جزیره دیگری رفتیم .این
بارمن به دلیل این که برای نشستن برای همه جا نیست ،روی گونی نشستم ،و با دست زدن وتکیه به نقاط مختلف گونی احساس
کردم که برخالف اطالع ناخدا گونیها محتوی مواد آذوقه نیست بلکه مواد دیگری در داخل گونیست .در مراجعت از جزیره نیز
همین رویه را انجام دادم وبرای من مسلم شد که داخل گونی ها مواد خوراکی نیست.
در جریان این مسافرت به موضوع دیگری نیزبه شرح زیراتفاق افتاد :روزی که به سوی بوشهر جرکت میکردیم دربین خلیج فارس
ناخدا موفق شد دو فروند کشتی که در ظاهر محتوی گاو وگوسفند بود به عنوان اینکه مشغول قاچاق هستند توقیف کند .کلیۀ

 86پیوک  ،در اصطالح علمی درا ُکنکولوس مدیننسیس (یا سابقاً فیالریا مدیننسیس ) ،کِرم انگلی خ َْندیسی که درازای بالغ آن به بیش از یک مرت هم می رسد و در
بافتهای زیر پوستی آدمی و بعض پستانداران نواحی گرمسری جای گرفته باعث بیماری دردناک و گاهی ُکشنده ای می گردد .این بیماری (درا ُکنکولوسیس ) تا حدود دو
ِ
ِ
ِ
آشامیدنی آلوده از طریق دیواره
کوچک آب شریین (مثالً سیکلوپس ها) رشد می کند و با آب
پوستان
دهة پیش در جنوب ایران شایع بود.کِرمینه پیوک در بدن سخت
و بافتهای روده به زیر پوست پستانداران راه می گشاید ،در آجنا بالغ می شود و پس از چندی پوست را شکافته خسردرمی آورد ( فرهنگ وبسرت  ،ذیل " guinea
کرم گینه » و « کرمِ
 "worm؛ لیرته  ،ذیل " .) "filaireاین انگل در عربی به العِرق املدنی  /املدینی منسوب به مدینه در حجاز ،و در بعض زباهنای اروپایی به « ِ
ْ خ
خ
خ
مدینه » معروف است ( رجوع کنید به شلیمر  ،ص 893ـ894؛ ثابت بن قُـره  ،ص  .) 186علت نامگذاری آن به عرق املدنی شیوع آن در مدینه بوده  ،چنانکه ابن
طاوس  ،به نقل از قسطابن لوقا در کتاب تدبری االبدان فی السفر  ،آن را از بیماریهای سفر حج نوشته است ( ص 165ـ  .)166در فارسی آنرا ،عالوه بر پیو /پیوک ،
رشته و نارو نیز نامیده اند (برهان ؛ دهخدا ،زیراین واژه ها) .سعدی (ص  )30با نام « رشته » به این انگل اشاره کرده است  « :یکی را حکایت کنند از ملوک  /که
بیمار ِی رشته کردش چو دوک ».
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افراد و ناخدای هردوکشتی را در انبار کشتی ز ندانی نمود .دوکشتی را هم با طناب به دنبال کشتی خود به سوی بوشهر جرکت داد
تا شب در بین دریا در محلی توقف کرد.
من در نیمه شب از احساس تکان کشتی بیدار شدم وچون تکان کشتی ادامه داشت برای اطالع از این تکانهای کشتی از پنجره
اطاقم به بیرون نگاه کردم ودیدم یکی از کشتی های توقیف شده محتوی گاو را به کشتی ما چسبانیده وپلی بین دوکشتی
ایجادکرده وعده ای از سربازان از انبار کشتی فوق اجناس قاچاق و بسته ایکه شامل قالی وقالیچه بود را به داخل کشتی ما انتقال
میدهند وپس از انجام اینکار حرکت کشتی ما شروع شد و معلوم شد که این کشتی تخلیه شده و کشتی دیگر را نیز به همین
ترتیب تخلیه کردند .من این ماجرا را به دوستانم که همه آنها در بالکن کشتی شبها استراحت میکردند نگفتم.
فردای همان روز ناخدا به ادامۀ گشت در خلیج به گردش خود و در حالی که هردوکشتی حامل گاو وگوسفند را به دنبال میکشید و
وضع ناراحتکنندۀ گاوها موجب ناراحتی آقایان دکتر ایالتی وفاطمی وانصاری را فراهم کرده بود ،از حرکت به سوی
بوشهرخودداری میکرد و موجب گفتگو با ناخدا شده بود .من مداخله کردم وبه نوعی موضوع راخاتمه دادم .فردا صبح به بوشهر
رسیدیم ودر گمرک منتطر چمدانهای خود بودیم که به فرمانداری برویم .ولی مدتی طول کشید تا با زحمتی چمدانها را آوردند
وتشریفات گمرکی انجام شد .در این وقت رئیس گمرک صورتمجلس موجودی کشتیهای قاچاق را آورد که چون شما در کشتی
بودید که این کشتیها را گرفتند ،این صورتمجلس موجودی کشتی های توقیف شده را تصدیق و امضاء نمائید .من همراهان را
متوجه کردم که دخالت ما در این مورد درست نیست واز امضاء خودداری کردیم .به فرمانداری رفتیم ودر فرمانداری دریادار
{عبدالله} ظلی که نماینده نیروی دریایی در بوشهر بود برای دیدار همراهان و رفع مشکلی که با ناخدا به وجود آمده بود
عذرخواهی کرد.
پیش از رسیدن به بوشهر زمانی که در چاهبهار بودیم ناخدا با عجله بدون توقف در هنگام و هرمز ما را به بندر لنگه رسانید .در
زمانیکه هنگام غروب به بندرلنگه رسیده بودیم صدای توپ ما رامتوجه کرد که کشتی دیگری به بندر لنگه آمده است .ناخدا هم
به ما خبر داد که درکشتی دیگر ،ناخدا بایندر وسرلشگر عمیدی فرماندۀ لشگر فارس در کشتی مقابل هستند واین تشریفات
نظ امی هم برای احترام آنان بوده است .بالفاصله از ما خواست که با قایقی به دیدار آقایان برویم .همراهان من در این باره ناراحت
بودند .پس از مشورت تصمیم گرفتیم که فردا به این مالقات برویم .در اینجا باید یاد آوری کنم که با ناخدا بایندر و من در مدرسه
مهندسی دارالفنون که تازه تشکیل شده بود یکسال همکالس بودیم وسرلشگرعمیدی نیز از دوستان بسیار نزدیک من بود.
صبح روز بعد که با قایق به دیدار آقایان رفتیم من که کوچکترین عضو این کمیسیون بودم متوجه شدم که آقایان همدیگر
رانمیشناسند ناچار شخصاً جلو رفته و طرفین رابه همدیگر معرفی کردم .در سالن کشتی نشستیم و مذاکرات زیادی در مورد این
بازدید انجام شد .دریادار بایندر تقاضا کرد دربارۀ پیشنهادی که ایشان به اعالحضرت کردهاند و مورد تائید سرلشگر عمیدی نیز
هست ،ما هم اظهارنظرکرده و با رمز مخصوص موافقت خودمان را با این پیشنهاد به دفتر مخصوص شاهنشاهی مخابره کنیم .متن
این پیشنهاد این بود که از بندرخرمشهر تا بندر گواتر تا بیست فرسنگ از ساحل تمام نیروی انتظامی و ژاندارم وپلیس تحت نظر
واختیار نیروی دریایی قرار گیرد.
پس از مذاکره همراهان ما تصمیم به موافقت گرفتند .من به زبان ترکی به آقای دکتر فالتی توجه دادم که اینکار را امروز انجام
ندهند تا بعداً مذاکره وتصمیم اتخاذ کنیم .ناخدا بایندر متوجه شد که دکتر فالتی در نتیجۀ گفته من این کار را به تعویق انداخت و
در هر حال بدون اخذ تصمیم مالقات خاتمه پیداکرد .به کشتی خودمان برگشتیم و در کشتی دور از توجه ناخدا بطور محرمانه
توجه آقایان راجلب کردم که ما به هیچ وجه صالح برای چنین اظهار نظری نیستیم و از داخل مملکت و وضع این ناحیه اطالع کافی
نداریم .مصلحت در این است که در این موضوع دخالتی نکنیم وآقایان را متوجه کردم که همین کشتی که ما شش نفر در آن
بودیم کمابیش تصدی قاچاق را به عهده دارد و فردا بوسیلۀ ناخدا خبر دادیم که ما صالحیت اظهارنظر رانداریم ودر نتیجه کشتی
تیمساران رفت.
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روز دوم که از بندر به کشتی مراج عت میکردیم دست راست من به کناره نبردبان کشتی گیرکرد وتمام آستین دست راست من از
باال تا پایین پاره شدکه فوراً به اطاقم رفتم و سعی کردم آ ستین را به هر صورت هست ترمیم کنم که قابل پوشیدن باشد تا به جایی
برسم که بتوانم لباس دیگری تهیه کنم .در همان موقعی ترمیم ،زنگ ناهار زده شد ناچار من ربدوشامبری راکه همراه داشتم به
دوش انداختم وبرای شرکت در صرف غذا به ناهارخوری رفتم .همآ نرور آستین را به هر نحوی بود اصالح کردم ودر روزهای بعد
باهمان لباس معمولی مانند سایرین برای حاضر میشدم .باید تذکر دهم که از چندی پیش که بیش از یکماه میبود ،آقای ناخدا
ومعاونش با ما دوستانه رفتار میکردند وما همواره با لباس حاضر میشدیم ولی ناخدا ومعاونش با پیژامه در سرمیز جاضر میشدند.
این موضوع در سرنوشت من اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد که در آینده توضیح خواهم داد.
مأموریت درآذربایجان
روز  13خرداد  1611به تهران مراجعت کردم که با رسیدن به تهران حکمی به من دادند که فورا به آذربایجان حرکت کنم وچون
آقای مهذب الدوله کاظمی استاندار آذربایجان شرقی به سمت سفیر ایران درافغانستان معرفی شده بود تا اعزام فرماندار یا استاندار
امور مربوطه را تحت نظر بگیرم.
 15خر داد به اتفاق پسرم که ایام تعطیل تابستان را میگذرانید به تبریز حرکت کردیم .نخست من برای دیدار برادرم که در رضائیه
اقامت داشت ،سه روزی از او دیدن کردم .در مراجعت به تبریز چون آقای سلیمان کلهر را به سمت فرماندار تعیین کرده بودند،
خود به کارها رسیدگی کرده بود و از آنجائیکه از تهران پرونده های زیادی از بخشهای مختلف آذربایجان برای رسیدگی من
فرستاده بودند .شوهرخواهرم و مادرم با چهار اوالد من ،ایام تابستان را برای رسیدگی به امالک موروثی خود در مشگینشهر به آن
شهر رفته بودند .در منزل خواهرم در تبریز ساکن شدم و به انجام امور پرداختم.
هرروز به یکی از شهرها میرفتم وپس ازرسیدگی وانجام کار به تبریز مراجعت میکردم وچون کلیه امور ارجایی را انجام داده بودم
تصمیم داشتم که اول شهریور به تهران مراجعت کنم که با دستور تلگرافی ازسوی وزارتخانه انجام اجرای قانون عمران را درکلیۀ
آذربایجان به من واگذارکردند و تاکید کرده بودند که تمام برنامههای مربوطه را در شهریور ماه وحداکثر پانزده روز تهیه کنم که به
تهران برای تقدیم به حضور اعالحضرت فرستاده شود.
با توجه به اینکه دو آذربایجان در آن تاریخ  66بخش بودند وحتی اگر میخواستم برای هر بخش یکروز مسافرت و امور را انجام
دهم  66روز الزم داشت و می بایست تا اواسط مهر باید در آذربایجان بمانم ،لذا با برنامه معینی بخشداران هر ناحیه را به تبریز
ورضائیه خواستم وبا دادن تعلیم و دستور کلی به همان نحو که در غار و فشانوبه عمل کرده بودم ،انجام دادم و تهیۀ برنامه
وصورتهای مورد لزوم را دادم و با توافق هریک از آنها روز معینی و ساعت معینی برای تشکیل شورای بخش و تصویب برنامه معین
کردم و بدین طریق از روز دهم شهریوربراساس برنامۀ قبلی از تبریز شروع کردم و همان روز به مرند رفتم و درساعت ده صبح در
شورای بخش آنجا را برگزاری کرده و سپس بالفاصله به سوی بخشهای دیگر مانند ماکو و شاهپور رفتم وشب به رضائیه رسیدم .با
داشتن اجازۀ استفاده از اتومبیل شهرداری تبریز این مسافرتها را انجام میدادم .غافل از این بودم که رؤسای تلگراف هرشهری
دستور داشتند که عملیات مامور اجرای قانون عمران را فوراً به دربار گزارش دهند .روز بعد ازرضائیه به میاندوآب و مراغه و
آذرشهر رفته و به تبریزمراجعت کرده بعد به سراب واردبیل ومشگین شهر رسیدم .یکروز در مشگینشهر ماندم و به دیدار مادر
وخواهر وچهار فرزندم وشوهر خواهرم که پسر خالۀ من نیز بود نایل شدم ،که پس از دوماه مسافرت برای من بسیار دلپذیربود.
میخواستم از مشگینشهر به اهر رفته وشب مراجعت نمایم که پسرم هاشم با اصرار ازمن خواست که او را هم با خود ببرم که
موافقت نکردم .او گفت امیدوارم اتومبیلتان خراب شود! اتفاقاً پس از  31کیلومتر اتومبیل دربین درهای از حرکت ایستاد و ناچار
به مشگینشهر مراجعت کردیم و تعمیر آن شش روز طول کشید تا یدکی الزم برای تعمیر اتومبیل برسد و اتومبیل آمادۀ حرکت
بشود .درفاصلۀ این شش روز تلگرافی به امضاء فروهر به من رسید که موجب تعجب من شد ،زیرا من فروهر را وزیرصنایع وتجارت
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میدانستم و تعجب کردم که این وزارتخانه با من چه کار دارد .ولی پس از کشف رمز معلوم شد که ایشان دوباره به سمت وزارت
کشور منصوب شده و دستورات مفصلی داده و از کارهای عجوالنه من توضیح خواسته است.
ناچارا به اردبیل حرکت کردم وبه کارهای اردبیل پرداختم ،تا تلگراف جدیدی از وزیررسید که تا اطالع ثانوی در اردبیل بمانم .از
این تلگراف بسیار ناراحت شدم چون اصرار داشتم که شخص مورد نظرم را که قرار بود در آخر شهریور برای یکسال به کردستان و
سسندج برود را مالقات کنم .آنروزرا بسیار ناراحت گذراندم وشب نیز خوابم نبرد ونزدیک صبح از حافظ تفألی زدم ،و با خواندن
بیتی با این مصرع «میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست» دنبال راننده فرستادم وفوراً همان روز به تهران حرکت کردم.
عدوشود سسب خیر اگر خدا خواهد
ساعت ده صبح روز 61شهریور 1611به تهران رسیدم و مستقیماً به وزارت کشور رفتم و به دفتر وزیر مراجعه کردم .آقای وزیر مرا
فوراً پذیرفت وبه مستخدم دستور داد که دررا بسته و هیچکس را راه ندهد .آقای فروهر بدون مالحظه وبا ناراحتی بسیار شدید از
پشت میز برخواست وبه سوی من آمد ومرا تا آنجا که ممکن است بوسید وبا ناراحتی زیاد در مقابل من نشست.
بعد از اصرار زیاد از من که موضوع چیست وچرا ناراحت هستید گفت « بسیار متاسف هستم از اقدام وعملی که دربارۀ توکردم وتو
را به مسافرت جنوب فرستادم که اینک می بینم مشکل ناراحتکننده ای را برای تو فراهم کردهاند که برای من موجب بسی تاسف
است و نمیدانم به چه نحو میتوان از این مشکل خالصی یافت ».
با اصرار وتمنای من نامهای را به من نشان داد که از سوی « سرلشگر ضرغامی » رئیس ستاد کل ارتش به وزیر کشور نوشته شده بود
و دستوری که داده بودند مفهومش در این حدود بود که گزارش نیروی دریایی به شرف عرض همایونی رسید که درضمیمه مالحظه
میفرمایید و امر فرمودند این « بیتربیت » را بطوری تنبیه نمایید که عبرت کلیۀ ایرانیان بشود و دستور دهید امر مطاع ملوکانه به
موقع اجرا درآید ونتیجه راگزارش دهید تا به عرض همایونی برسد.
آن قسمت از گزارش نیروی دریایی دربارۀ من بود که روزی که درمقابل بندر لنگه در موقع صرف ناهار با ربدوشامبر در سرمیز
ناهار حاضر شده وبرخالف روش نظامی رفتار کرده بودم .من با خواندن این گزارش خندهام گرفت وبه آقای فروهر گفتم گزارش
صحیح است و دروغی دربین نیست ،ولی برای اطالع تان توضیح میدهم که درمراجعت از بندر دست راست من به یک چیزی روی
نبردبان گیرکرد و آستین راست کت من از باال تا پایین پاره شد وقابل پوشیدن نبود وآخرین لباسی بود که درتن داشتم ،ناچار در
اطاق خودم مشغول ترمیم آستین بودم ولی قبل از ترمیم کتم ،زنگ ناهار را زدند ومن ناچار ربدوشامبرم رابه جای کت پوشیدم
وبرای صرف ناهارحاضر شدم .به اطالع تان برسانم که ناخدا ومعاونش به دفعات با پیژامه سرناهار حاضر میشدند و منظورشان رفع
خستگی و استراحت بود ولی ما شش نفر به استثنای آنروز همواره با لباس شرکت میکردیم .آقای فروهر ناراحت شد ومن
تذکردادم که میتوانید از آقای دکتر فالتی ودکتر محسن نصر ومهندس اسفندیاری استفسار فرمائید.
وزیر در جواب گفت برای من گفته تو صحیحتر از گفتۀ دیگران است ولی موضوع قابل اهمیت این است که به این طریق اقدامی که
میخواهند بکنند این است که نظر اعلیحضرت را نسبت به هئیت اعزامی و یا اقالً نسبت به تو به صورت بدی تعییر دهند ،پس
مطالب دیگری باید در بین باشد.
آنگاه من کلیۀ مطالب مربوط به مسافرت ،واقعه در منزل دکتر راجی و کیسههای موجود در قایقها و مالقات بندرلنگه با تیمسار
بایندر و سرلشگر عمیدی ،و درخواست آنان برای موافقت هئیت اعزامی با پیشنهاد نیروی دریایی ،و اقدام من که با این پیشنهاد
موافقت نشد وتوقیف دوکشتی بظاهر قاچاق که ظاهراً محتوی گاو بود وشبانه مقدار زیادی قالی وقالیچه وبسته های متعددی از آن
کشتیها به کشتی ما آورده شد ،و اصرار به ما برای امضای صورت جلسۀ موجودی آن دوکشتی که با مخالفت من از امضاء خودداری
کردیم ،و اختالف دکتر فالتی وفاطمی ومهندس انصاری را با ناخدا و غیره را بطور مشروح شرح دادم.
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آقای فروهر با شنیدن این گزارش از من پرسیدند که چرا در مراجعت گزارش ندادی ومن به اطالعشان رساندم که نصف شب 13
خرداد به تهران رسیدم و  15خرداد مرا به آذربایجان فرستادند که امروز برگشتهام واصوالً اطالع ندارم که آقایان در بارۀ این
مسافرت گزارشی دادهاند یا نه و از من هم نظری نخواستهاند که مطلبی دربارۀ علل وقایع توضیح دهم .ولی در صورتیکه شما در
مراجعت من در وزارت کشور بودید مسلماً همه وقایع را به استحضارتان میرساندم.
سپس آقای فروهر پرسیدند که موضوع اجرای قانون عمران در آذربایجان چه بوده است که رؤسای تلگراف چهار شهر در یک روز
به دربار گزارش دادند که شخصاً در این شهرها حاضر شده وشورای بخش را تشکیل داده وبرنامۀ آن شهرها را تصویب و به
شهرهای دیگر عزیمت نمودهای .اعالحضرت ازاین عمل بسیار ناراحت شدهاند و من رامأمور کردند که به وزارت کشور برگردم و
امور را تحت نظر بگیرم.
درپاسخ جریان تلگراف را به اطالع ایشان رسانیدم که در مدت پانزده روزباید تمام دستورات انجام گیرد وبا توجه به  66بخش
امکان انجام آن ممکن نبود ،به طریقی انجام دادم که دستورمرکز انجام گیرد .با توضیحهای باال آقای فروهر ناراحتتر از قبل شدند
ومدتی به تفکر پرداختند.
من به منزل رفتم وبا اطالعی که ازموقعیت آقای فروهر پس از اختالف با فرانسه داشتم ،امیدی به رفع این گرفتاری نداشتم  -آقای

فروهر سفیردرپاریس که بود به خاطر رویدادهائی در فرانسه به محض بازگشت به ایران ،توقیف شد .31در نتیجۀ خستگی زیاد با

رسیدن به منزل به استراحت پرداختم .صبح روز بعد که از خواب بیدار شدم در کنار تخت خواب با دواهای مختلف ( فلوس وروغن
زیتون ) روبرو شدم.
پس از پرسش از خواهرم معلوم شد که خواهرم متوجه تب شدید من شده و از آقای لقمانالدوله خواسته تا بیاید و مرا ببیند .او
نیز پس از بازدید این نسخه را نوشته ودستور آن را داده و رفته بود .من در تمام مدت بیهوش و خوابیده بودم .من فلوس را
خوردم ،ولی ساعت  13باز با ناراحتی شدید به خواب رفتم که خواهرم دوباره به ایشان مراجعه کرد و ایشان تلفنی از دکتر
ذوالریاستین که دارای البراتوار مخصوص تجزیه خون بودند ،خواسته که به منزل من آمده و با گرفتن خون من رسیدگی فوری،
مرض من را ماالریا تشخیص داده و دستور تزریق کنین داده بودند .من هرروز کنین تزریق میکردم و در نتیجه بیماری به
وزارتخانه نرفتم.
روز چهارشنبه ساعت  1بعداز ظهررئیس دفتر وزارت کشورتلفنی به من اطالع داد که آقای وزیر با شما کار فوری دارند وفوراً به
وزارتخانه بیائید .من بیماری خود را شرح دادم که قادر به حرکت نیستم ،پس از چند دقیقهای دوباره ایشان تلفن کرده واطالع
دادند که فردا صبح اتومبیل مخصوص برای آوردن شما به وزارتخانه فرستاده میشود وحتماً برای مالقات آقای وزیر بیائید .من چون
اطالع داشتم که روزهای چهارشنبه ساعت  11آقای فروهر شرفیاب میشود ،اطمینان یافتم که باید پیشآمدی شده باشد و به همین
دلیل روز پنجشنبه با زحمت زیاد به وزارتخانه رفتم.

مأموریت بلوچستان وسیستان
آقای فروهر من را با فراغت خاطر و خوشحالی پذیرفت و به من اطالع داد که « در شرفیابی کلیۀ توضیحهاتی که به من داده بودی
به اطالع ایشان رسانیدم و همه را با دقت شنیدند .حتی علت عدم گزارش را هم ذکر دادم که ایشان بالفاصله فرمودند ،این شخص

 81در  1314و زیر خمتار ایران در پاریس گردید ،بعضى از مطبوعات فرانسه علیه ایران مطالىب مىنوشتند كه منجر به بركنارى و احضار فروهر از پاریس شد و مدتى
بیكار ماند تا در كابینه ى جم به ترتیب به كفالت وزارت كشور ،وزارت پیشه و هنر و وزارت كشور برگزیده شد .برگرفته از کتاب :اثرآفرینان (جلد اول -ششم).
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مستخدم صحیحالعمل ودرستکار و فهمیدۀ دستگاه دولت است .آنچه به اطالع رسانیده مسلماً درست است .بالفاصله با تلفن به
سرلشگر ضرغام دستور ابطال دستورقبلی را صادر کردند ونیز دستور دادند که سرهنگ مزینی فورا به جنوب برای بازرسی نیروی
دریایی برود ،و قبل از رفتن هم به آقای حکیمی مراجعه کند » .پس از این دستور به آقای فروهر دستور میدهند که «این شخص را
به بلوچستان وسیستان بفرستید و بهترین کسی است که میتواند دربارۀ اختالف دستگاه نظامیان  -بریاست سرکشگر امین در
زاهدان و سرتیپ شعری درسیستان – و استاندار نظامی آنجا سرهنگ مکرینژاد رسیدگی نموده وپس از تعیین مورد اختالف
مقصر را هم تشخیص بدهد ،و با رمز دربار که به او داده میشود ،به اطالع برساند».
آقای فروهر پس از اظهار مطالب باال دستور داد که فورا به انستیتو پاستور بروم .چون در سیستان مرض وبا وجود داشت و به آقای
دکتر بهرامی مراجعه کنم که اقدامات الزم را برای جلوگیری از وباگیری را انجام دهد .پس از آن به ایشان مراجعه کنم تا ترتیب
مسافرت تو را به سیستان و بلوچستان بدهند.
کالسهای  2و  5و  3بودند ،و ایشان

من برای دیدن دکتر بهرامی که از زمان تحصیلی من در مدرسۀ دارالفنون استاد تاریخ طبیعی
از سابقۀ بیماری ماالریای که داشتم با اطالع بودند ،به انستیتو پاستور رفتم .از انجام هرگونه اقدامی خودداری نکرد و با تلفن به
آقای فروهر اطالع داد که با وضع فعلی جسمی ایشان مسافرت ضررقطعی خواهد داشت.
من که به وزارتخانه مراجعت کردم دیدم دستور فوری دادهشده که کمیسیونی از اطباء درجۀ اول تشکیل و تصمیمی اتخاذ شود تا
موجبات حرکت حکیمی را به هر نحو که باشد تأمین نمایند واین کمیسیون تشکیل شد و پس از مشاورههای طوالنی دستوردادند
برای پیش گیری از تب فعلی هرروز یک آمپول کنین تزریق شود و دربارۀ پیشگیری وبا هیچ اقدامی نمیشود کرد .آقای فروهر با
توجه به بیماری و با توجهی که اعلیحضرت را وادار به لغو دستور دربارۀ تنبیه من وهمچنین توجه ایشان به من و دستور این
مسافرت کرده بودند ،بسیار ناراحت دیدم و من برای جبران محبتی که ایشان در بارۀ چنین خطری که من با آن روبروشده بودم
کردهبودند ،تصمیم گرفتم این مسافرت را هرطور شده انجام دهم ،وبرای خوشایند و رفع ناراحتی ایشان گفتم «با اقدامتان که
موجب رفع خطراز من شد و در غیر این صورت معلوم نبود چه سرنوشتی داشته باشم و من را نجات دادید ،وظیفه خود میدانم که
انجام این ماموریت رابا همه خطراتی که ممکن است داشته باشد بپذیرم» .وبه هر ترتیبی بود موافقت ایشان را برای انجام این
ماموریت جلب کردم ودستور دادند که درتمام مدت ماموریت برای کمک به سالمتی من طبیبی همراه من باشد تا به هر نحوی
هست اقدام کند.
اینجا باید یادآوری کنم که فقط در نتیجه ازخودگذشتگی و مردانگی شخص آقای ابوالقاسم فروهر دوست بسیار صمیمی و مرد
درستکار وآبرومند بود که گرفتاری بسیار بدی که برای من فراهم کرده بودند رفع شد و من این محبت این رادمرد را هیچگاه
فراموش نکرده و تا ابد سپاسگذار آن مرد هستم ،که خود با وجود گرفتاری که دربارۀ سفارت ایران درپاریس پیدا کرده بود و دو
روز در زندان رضاشاه بود ،دربارۀ این پیشآمد با رفتار مردانۀ شخص خود حد اکثر مردانگی خود را نشان داد و چنانچه به اطالع
رسانیدم ،موجبات خیراندیشی را برای من فراهم آورد ،و از آن تاریخ مورد توجه وعنایت خاص شاهنشاه رضا شاه قرار گرفتم.
در نتیجه از سوی وزارت جنگ سرهنگ دکتر امین ماموریت یافت که همواره همراه من باشد .اتومبیلی با رانندهای افغانی برای هر
کیلومتر یک ریال کرایه کردم و با او قرارگذاشتم که درتمام مدت باید تحت نظر میبودم .در این مأموریت به بلوچستان و انجام
بازرسیهای در شهرهای بین راه که ازراه سمنان ودامغان به مشهد و از راه تربت به بیرجند و زاهدان رفتم و در اکثر شهرها
مأموریت های بازرسی را انجام داده وگزارش آنها را به تهران فرستادم.
در بیرجند در بارۀ گزارشی که رئیس شهربانی بیرجند علیه رئیس فرهنگ داده بود رسیدگی کردم ونتیجه را به اطالع تهران
رساندم .سپس به زاهدان رسیدم و به منزل آقای مکری نژاد استاندار سیستان وبلوچستان وارد شدم .درساعت ورود به استانداری
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با «سروان مکرینژاد» 1برخوردم که برای دیدار پدر خود به آنجا آمده بود وبا آشنایی و تماس و مراودهای که با او و همسرش
داشتیم ،به همراهی او از پدرش دیدار کردم .استاندار با توجه به این آشنایی ،رفتار ظاهراً دوستانه وخوب با من داشت.
از روز بعد برای رسیدگی به دستور دربار ناچار بودم به سیستان بروم و وارد منطقۀ وبازده بشوم .ناچار ترتیبی دادم که به حد لزوم
غذا وآب آشامیدنی برای مصرف خودم و راننده تهیه شود ودر اختیار راننده بگذارند و سِرُم ضد وبا را به راننده تزریق نمایند و
راننده موظف شود که درتمام مدت اشتغال من در داخل اتومبیل بماند و با اهالی تماس نگیرد وبه همین ترتیب عمل کردیم.
در مدت قریب بیست روز هر روز بامداد به زابل میرفتم وپس از ورود به دفتر فرمانداری بدون اینکه تماسی پیدا کنم به بررسی
میپرداختم ودرساعت چهار پس از نیمروز به زاهدان مراجعت میکردم .درتمام مدت که در زابل بودم چیزی نمیخوردم
ونمی نوشیدم ولی پس از ورود به زاهدان بالفاصله دکتر امین کنین را تزریق میکرد وغذایی میخوردم .
اولین روز ورود به فرمانداری زابل متوجه شدم که یک افسر عالیرتبه در محوطۀ فرمانداری ایستاده است و با دیدن ورود من به
سوی من آمد و خود را به نام سرتیپ شعری فرماندۀ تیپ زابل معرفی کرد و ازمن استفسار کرد که شما آقای حکیمی مأمور مرکز
هستید و بعد از انجام آشنایی بدون مقدمه با وضع رسمی تمام مطالب واقعه را شفاهی به من اظهار کرد و اقرار کرد که در روز معین
پس از اینکه با گروهی سرباز شهر زابل را محاصره کرده با بستن سیم تلگراف و تلفن به فرمانداری آمده و بدون هیچ تأملی آقای
سرهنگ مکری نژاد استاندار را وادارکرده است که با اتومبیلی که از پیش آماده کرده بود ،از ناحیه و منطقه زابل وسیستان خارج
شود! به او رسماً گفته بود که حق مراجعت به زابل را ندارد وخود به زابل مراجعت میکند و با ترمیم سیم تلگراف دلیل عمل و
رفتار خود با استانداررا به دربار تلگراف کرده وبا توضیح روشن با دالیل مکفی علت انجام این کار را اطالع داده است .از من
خواست که با مالحظۀ گزارش باال واسناد ومدارک ،مطالب منظور در گزارش را رسیدگی نمایم .
با این وضع جز آنکه به اسناد ومدارک مراجعه و از دو طرف تحقیق کنم ،راه دیگری به نظرم نرسید .در مدت بیست روز در زابل
رسیدگی واز دستگاه استانداری نیز مسائل مربوطه را بررسی میکردم .ناچار بودم با سرلشگر امین فرماندۀ کل قوای بلوچستان نیز
مالقات کنم که الزم بود به ایرانشهر محل سکونت ایشان بروم .استانداراطالع داد که تصمیم گرفته است که به چاه بهار برود و از
من نیز خواست که در این سفر او را همراهی کنم.
درضمن ورود به ایرانشهر متوجه شدم که استاندار به هیچ وجه تمایلی به مالقات من با سرلشگر امین ندارد .ناچار توسط سرتیپ
بایندر که رییس ستاد لشگر بود مطلب را توجه دادم و با آقای استاندار ودکتر امین به سوی جنوب رهسپار شدیم .با زحمتی به
بمپور رسیدیم .پس از دوروز تصمیم گرفتند که به سوی چاه بهار برویم ومن با قراری که با دکتر امین گذاشته بودم به نام اینکه
وضع جسمی من از نظر خستگی زیاد ناراحت شده ام واز خوردن شام خوداری کرده و روز بعد نیز به استراحت پرداختم .دکتر
امین از من بازدید کرد وبه اطالع استاندار رسانید که من قادر به ادامه این مسافرت نیستم.
آقای استانداربه مسافرت خود ادامه داد ومن ودکتر امین آماده مراجعت به ایرانشهر شدیم .دکتر امین گفت که یکی از افسران
دوست ایشان که مأموریت خود را تمام کرده نیز عازم ایرانشهر است؛ با آشنایی ایشان با دو اتوموبیل به سوی ایرانشهر حرکت
کردیم .من پیش از حرکت متوجه بنزین اتوموبیلها شدم ولی رانندهها گفتند تا رسیدن به ایرنشهر مشکلی نخواهیم داشت.
متاسفانه پس ار مدتی در بین راه هر دو اتوموبیل به علت تمام شدن بنزین از جرکت باز ماندند و ساعت سه بعد از ظهر رانندۀ
سرهنگ را پیاده به ایرانشهر فرستادند تا از سرلشگر امین درخواست کند تا برای ما بنزین ارسال کند .پس از یازده ساعت
اتومبیل با بنزین رسید و سه پس از نیمه شب به ایرانشهر رسیدیم .فردا ی آنروز با سرلشگر امین مالقات کرده ودستگاه ستاد کار
خود را انجام داده و روز بعد با سرهنگ دکتر امین به زاهدان مراجعت کردیم.
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پس از چند روز استاندار نیز از چاه بهار مراجعت کرد ومن بر ای گرفتن نتیجه نهایی دوبار دیگر به زابل رفتم .استاندار از من
خواست تا با اتومبیل من برای آوردن آقایان مهذبالدوله کاظمی سفیر ایران در افغانستان و همراهان که فردای آنروز به زابل
میرسیدند ب ه زابل برود .شب بعد در منزل استاندار میهمانی مفصلی برپا شده بود که کلیۀ رؤسای ادارات حضور داشتند ودر این
میهمانی متوجه رئیس تلگراف شدم که چند پاکت تلگرافی را به استاندار تحویل داد و دربارۀ یکی از آنها محرمانه مطالبی بین آنها
گذاشت.
استاندار آن پاکت را به رئیس تلگراف برگرداند که توجه من را جلب کرد و ناگهان به نظرم رسید که در این مدت هیچ دستور و
تلگرافی برای من نرسیده است! پس از دو روز تلگراف رمزی به من رسید برای من یقین حاصل شد که این همان تلگرافی است که
رئیس تلگراف با استاندار در گوشی صحبت کرده بودند ودر این دوروز کوشش کرده بودند تا رمز را بتواند باز کنند.
با توجه به این امر تصمیم گرفتم بدون اطالع به کسی به بیرجند بروم و از تلگرافخانه بیرجند با تهران تماس بگیرم .ولی در
بیرجند مشخص شد که تمام تلگراف ها از طریق زاهدان ارسال میشود .به مشهد رفتم آنجا نیز مشخص شد که مشهد نیز از همان
طریق تلگرافها را میفرستد.
در مشهد از فرط خستگی و اینکه دوروز تزریق کنین انجام نشده بود به هتلی که اقامت میکردم رسیدم وهنگام رفتن به اطاقم به
دچار سرگیجه و از پله ها بزمین افتادم که از سوی هتل من را به اطاقم رسانیدند و استراحت کردم .از اینکه قریب سه ماه با تزریق
کنین زندگی را ادامه داده بودم ،تصمیم گرفتم وبه هرصورت وضع خود را یکطرفه کرده وبا این زندگی خاتمه بدهم .در هتلی که
اقامت کرده بودم ،اطاق مجاور صدای آقای قاسم نصر برادر دکتر تقی و محسن نصر را که از دوستان من بود ،شنیدم واز ایشان
پرسیدم که آیا ترشی جاتی در دسترس شان وجود دارد وایشان جواب دارد ک ه سه چهار نوع دارم که مادرم از تهران برای من
میفرستد .پس از ایشان خواستم که ترشی بادمجان را برای من بدهد وبه هتل سفارش دو ظرف سوپ را دادم و با ترشی مخلوط
کردم و دو قاشق نیز ازهمان ترشی خالص خوردم واستراحت کردم .بامداد روز بعد حالت خود را خوب و بدون ناراحتی حس کردم و
از آن روز که آذرماه  1611شمسی است تابه امروز که سوم فروردین  1633میباشد دیگر تب نکردم واز سالمتی کامل برخوردارم.
در همان روز استاندار خراسان آقای پاکروان به دیدن من آمد وتلگرافی را از تهران برای من آورد وتلگراف خود را نیز به من خواند
که دستور داده بودند که مرا به تهران اعزام کنند و دستوردهند که درهیچیک از شهرهای بین راه توقف نکرده و خود را به تهران
برسانم .در تلگراف خود من هم همین دستور را داده بودند که با خداحافظی از استاندار وسایر دوستان به طهران عزیمت کردم.
در آن زمان رفتوآمد و ورود و خروج اشخاص به شهر ها تحت نظارت شهربانی بود وبرای مسافرت جواز مخصوصی برای مدت
اقامت صادر میشد ولی برای من که مرتب درسفر بودم جواز مخصوص یکساله برای اجازۀ ورود به هرشهر صادر شده بود و هر
شهری موظف بود ورود وخروج مرا گزارش بدهد .با این جواز من هیچ مشکلی نداشتم ،ولی پس از حرکت از مشهد به هر شهری
که میرسیدم متصدی جواز من را به فرمانداری هدایت میکرد وفرماندار محل منتظر ورود من بود ویک تلگراف به من میداد و
تلگراف خود را نیز به من میخواند که بدون توقف به تهران حرکت کنم .این وضع که درکلیۀ شهرهای بین راه جریان داشت ،موجب
نگرانی شدید من شد وتصور میکردم که قطعاً مرا به بازداشتگاه هدایت خواهند کرد .ولی خوشبختانه در ورود به تهران پیشآمدی
رخ نداد.
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پاکسازی شهرداری

28

به تهران رسیدم و شب را استراحت کرده ،اول بامداد به وزارتخانه رفتم تا به بینم علت احضار بدین صورت برای چه بوده وفوراً
آفای فروهر را مالقات کردم .معلوم شد که شهردار تهران سرتیپ هوشمند وچند نفر از همکارانش را دیوان کیفر به خاطر انجام

جرمی توقیف کرده 39و اعلیحضرت به وزیر کشور و وزیر دارایی دستور داده است که مشترکاً شهرداری تهران را تحتنظر گرفته و
اداره نمایند .از آنجائیکه وزیر کشور و وزیر دارایی رابطه خوبی با هم نداشتند ،در برابراین دستور ناچار مذاکره کرده و توافق کردند
که من از طرف هر دو وزیر به اتفاق صاحبمنصب ارشدی از وزارت دارایی که خوشبختانه ازدوستان سابق من در وزارت فرهنگ بود،
به نام آقای «محمود پرورش» مشغول انجام امور شهرداری تهران بشویم  .از این رو همان روز با مالقات با آقای بدر وزیر دارایی
وآقای پرورش از فردای آن روز در شهرداری تهران حضور یافتیم .و به اتفاق آقای پرورش به ادارۀ امور ،رسیدگی هزینهها و مخارج
شهرداری پرداختیم که بیشتر ساعات اشتغال ما را به خود گرفته بود.

گشایش مجلس شورای ملی :ابولقاسم فروهر اولین نفر از سمت چپ .عبدالحمید نفرسوم

مشکال ت در شهرداری سبب شد که معاون وزارت دارایی به ریاست آقای صبا به دلیل اینکه کلیۀ هزینههای شهرداری بایستی به
گواهی هئیت نظارت به ریاست آقای صبا میرسید و بعد پرداخت میشد .دریک مورد که خرید دو اسب برای نخست وزیر بود ،هئیت
مزبوربا گواهی خبرۀ شهرداری تهران تائید شده بود و من دستور پرداخت را داده بودم .در مورد دیگر باز مربوط به خرید اسب که
به تائید همان خبره رسیده بود ،هییت نظارت با خط آقای صبا نوشته بود که درصورت تأیید ارزش تعیین شده خریداری شود و من
نوشتم درصورتیکه تأیید خبره قبلی برای بهای دو اسب مورد پذیرش بود ،و اکنون مورد اعتماد نیست ،دستور دهید ،خبرۀ دیگری

 82منابع ضد رضا شاه صحبت از غفلت شهردار برای جلوگریی از گرد و غبار با آبپاشی در جلوی سعد آباد ،یا مهچننی دالیل مهملی میکنند که برکناری کادر مدیریت
شهرداری از روی هوی و هوس بوده و هیچگونه صحبتی از مواردی که خواهید خواند نیست.
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که مورد اعتماد هئیت نظارت باشد تعیین شود .که این نامه من موجب ناراحتی ایشان شده واز وجود ما دو نفر در شهرداری
ناراحت بود.
دیگری پرداخت مالاالجاره خانهها وامالکی که متعلق به دربار شاهنشاهی بود و مورد اجارۀ موسسات مختلف شهرداری بود .من از
حسابداری خواستم تا صورت سندهای اجاره را ضمیمه کنند که رئیس حسابداری اظهار کرد سرتیپ سهیلی منتظر دریافت وجه
این سند هستند وتهیۀ این صورت بزودی قابل آماده نیست .در جواب دستور دادم چون برای شهرداری این عمل مشکالتی دارد
حسابداری دربار که صورت دارد واسناد اجاره را هم دارد فوراً ارسال نمایند تا رسیدگی شود .که مورد قبول حسابداری دربار واقع
نشد .ناچار ازاجازۀ پرداخت خودداری کردم .سرتیپ سهیلی برای دریافت یکصد هزار تومان مال االجاره مطالبه میکرد وپیغام داده
بود که مطلب رابه دربار گزارش خواهد کرد .پس به رئیس حسابداری گفتم جواب دهد که ما در نتیجه توجه دربار به این سمت
منصوب شدیم ،پس هرکس که میخواهد گزارش دهد! پس از بیست روز فقط اسناد بیست هزار تومان به دست آمد واز بقیه
هیچگونه سندی به دست نیامد و اتفاقی هم نیافتاد.
مشکل دیگری که درشهرداری با آن مواجهه شدم ،صورت پرداخت هزینۀ درختکاری در میدان فیشر آباد بود .بابت اجرت
هفتصد نفر بارکش وبنا و ت عداد بسیار زیادی کارگرداده بودند .روی سند نوشتم در میدان فیشر آباد بیشتر از دویست اصله درخت
نمیتوان کاشت واین عده عمله و بنا برای چه کاری بوده است؟ رئیس حسابداری محرمانه اطالع داد که این عده در ساختمان هتل
سازیها خوداری کنید.

دربند مشغول بودند که بدین صورت مقرر است نوشته شود .در جواب گفتم ازاین صورت
پس ازدوهفته دولت ،آقای صوراسرافیل استاندار گیالن را به سمت شهردار معین کردند ،38و به مأموریت ما پس ازدوماه
درشهرداری پایان دادند و به وزارت کشور درقسمت بازرسی مخصوص مشغول به کار شدم  .هفتۀ بعد آقای فروهر به من اطالع
دادند که اعلیحضرت دستور دادند که به جای صوراسرا فیل به استانداری گیالن منصوب شوی ومن پیشنهاد الزم را به عرض
برسانم و در ضمن نامه ایرا که برای تعیین استاندار گیالن تهیه کرده و اسامی چهار نفر از وزرای سابق را که پیشنها د کرده بودند به
من نشان دادند که اعلیحضرت زیر پیشنهاد مرقوم فرموده بودند که « از وجود جوانان تحصیل کرده مانند حکیمی استفاده کنید ».
من بدون تأ مل از قبول این کار خودداری کردم وجواب دادم که نمیتوانم اینکار رابپذیرم .آقای فروهر پرسید چه مشکلی داری؟ من
در جواب گفتم که چون من اکنون همسری ندارم و نمیتوانم به تنهائ ی به این امور به پردازم .آقای فروهر گفتند خود من برایت
همسرخوب انتخاب کن وهزینۀ آن را هم میپردازم! در جواب گفتم با داشتن چهار فرزند که هیچ یک به سن بلوغ نرسیدهاند
ومشغول تحصیل هستند اگر همسری انتخاب کنم ،مشکالت زیادی برای من و این چهار فرزندم ایجاد خواهد شد .ناچارم فعال به
تنهائ ی بگذرانم .البته ایشان باز اصرار داشتند که در این موقع یکی از دوستان مشترک «مهدی نامدار» به دفتر آقای وزیر وارد شد
وآقای فروهر گفت بیا وبه بین این دوست مشترکمان چه مشکلی برای من فراهم کرده است و مطلب را به اوبیان کرد.
آقای نامدار گفتند که مشکل آقای فروهر این است که به اعلیحضرت در این مورد چه جوابی بدهند و من گفتم مشکل من موضوع
بسیار مهمی است که موجب مشکل خود آقای فروهر هستند ،زیرا من  12سال در تدریس وپیشرفت تربیت بودم و از اوضاع
کشور و مشکالتی که در این کارها بوجود میآید اطالعی نداشتم وخود ایشان که مرا به کلیۀ نواحی فرستادند مطلع شدم که
مأمورین اداری در شهرستانها به چه مشکالتی روبرو هستند .اصوالً قوای نظامی که وجود آنها در همه جا الزم است و امنیت قطعی
را فراهم کرده اند در بعضی موارد چه مشکالتی برای متصدیان اد اری از نظر انجام تقاضاهای شخصی فراهم میکنند .ماجرای خود
من را که نشانۀ این نوع رفتارها بود توضیح دادم .در نتیجه آقای وزیر من را از این کار معاف وبه ریاست دفتر سیاسی وزارتخانه
منصوب کردند.
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این زمان مصادف شد با ازدواج ولیعهد با واالحضرت فوزیه وبرای پیش بینی مقدمات الزم در شهرهای محل عبور واالحضرت

فوزیه ، 61وزیر کشور ناچار مسافرتی به خوزستان وشهرهای مسیر عبور کردند .ونخست نظر ایشان این بود که من نیز همراه شان
باشم .ولی برای انجام کاری به من دستور دادند که درتهران بمانم ودر بهمن ماه  1611به گیالن بروم تا در ورود آقای تقی طایر -که
ریاست سرپرستی مجصلین اروپایی را داشتند – و به درخواست آقای فروهر واز اروپا مراجعت میکردند به دیدارشان بروم واز
سوی وزیر به ایشان اطالع بدهم که ایشان را به سمت معاونت وزارت کشور معرفی خواهند کرد .واز قبول هرکاری تا مراجعت
ایشان ازسفر خ وزستان خودداری کنند .من نیز با ایشان سوابق زیادی داشتیم ماموریت خود را انجام و با ایشان به تهران آمدیم.
حکمت وزیر کشور میشود
دو روز بعد اطالع حاصل کردم که آقای علی اصغر حکمت وزیرسابق فرهنگ { از تبعید در زادگاهشان شیراز } به تهران احضار
شدهاند .پس از یک روز ایشان به تهران وارد شدند  .همان روز توسط یکی از اقوامشان به من پیغام دادند که همان شب درساعت

شش پس ازنیمروز درمنزل خواهرشان در خیابان صفیعلیشاه به دیدارشان بروم و من نیز در همان ساعت به دیدارشان رفتم.
آقای حکمت با تشریفات خاص و روبوسی به حالت خاصی به صاحبخانه و«آقای تدین» و«معظمالدوله» (دائی علی اصغر حکمت)
مرا به نام صمیمی ترین فرد دوست خانوادگی خود معرفی کرد ،و ابراز داشت که خانوادۀ حکمت نسبت به پدر آقای حکیمی وضع
مخصوصی داریم و پدر ایشان حق خون به گردن خانواندۀ حکمت دارند ،و زندگانی «آقای مجتهد حکمت» رادر زمان والیت
«شعاع السلطنه» در شیراز تأمین کرده وبا سمتی (منشی مخصوص) که در دستگاه شعاعالسلطنه داشتند از انجام یک اعدام
ممانعت کردند و حق خون به گردن ما دارند .سپس گفتگوئی را که من دربارۀ ایشان با دوستان در دوران تبعیدشان داشتم وگویا به
اطالع ایشان رسانیده شده بود ،بیان داشتند  -باید اینجا توضیح دهم که دردورانی که آقای حکمت مدتی خانهنشین بودند ،در
یکی از جلساتی که با دوستان فرهنگی داشتیم چند تن از آنان دربارۀ کارهای او در وزارتخانه بد گفتند که مورد اعتراض من قرار
گرفت و گفته بودم با حقکشی که ایشان درباره من کردند اگر کسی باشد که دراین مورد سخن بگوید من باید باشم ولی هیچگونه
حرفی نمیزنم واز کارهای نیکی که دروزارت فرهنگ کرده است نمیشود با بدی سخن گفت و شما نباید در حضور من از ایشان
بدگویی کنید.
در همان نشست به آقای تدین و معظمالدوله اطالع دادند که امروز آقای جم نخست وزیر ایشان راپذیرفته وگفتهاند که اعلیحضرت
نظر دارند که استانداری گیالن را به آقای حکمت واستانداری آذربایجان را به آقای سهیلی واگزار فرمایند ومن خواهش کردم که
جای ما دونفر را تعویض کنند ومن را به آذربایجان معرفی نمایند وآقای سهیلی را به گیالن معرفی کنند .من گفتم متاسفانه
آقای جم از جریان اطالعی ندارند و شما به سمت وزارت کشور معرفی خواهید شد .ایشان گفت آیا تو با اطالعتر از نخست وزیر
هستی که امروز به من گفتند!! ؟ من به ایشان گفتم متاسفانه ایشان اطالع ندارند جنابعالی به محض وصول خبرحرکت ومراجعت
آقای فروهر ازجنوب وقبل از ورود ایشان به تهران به این سمت منصوب خواهید شد.
ازفردای آن روز که این مطلب را به آقای حکمت اطالع دادم هرروز ساعت چهار پس ازنیمروز آقای حکمت با اتوموبیل خود به منزل
من میآمد وبه معیت ایشان به تجریش میرفتیم وضمن گردش ،قریب دوساعت وقایع و امور وزارت کشور را به اطالع ایشان
میرساندم و در همه مدتی که آقای فروهر در مسافرت بودند ادامه داشت .زمانی که آقای فروهر به قم وارد شدند این انتصاب اعالم
شد.

 84 39فروردین  1312واالحضرتنی در بندر شاهپور از کشتی پیاده میشوند .هتیه این مقدمات چندین ماه پیش تر آغاز شدهبود.
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ادارۀ سیاسی وزارت کشور
از روز اول اسفند  1611آقای حکمت در وزارت کشور حاضر شد وپس از انجام تشریفات ومعرفی مدیران کل ورؤسای ادارات،
نخستین کسی که کار برای امضای وزیر آورده بود رئیس کارگزینی بود که پس از انجام تشریفات رسمی واداری وتصویب کمیسیون
ترفیعات که درحدود دویست ابالغ ترفیع واضافه حقوق کارمندان را آماده کرده بود که پس از امضای وزیر برای تائید وتصویب
اداره بازنشستگی ارسال نماید .آقای حکمت هم هر یک از اوراق احکام را بررسی نمود وبه دلیل اینکه باید بماند تا ایشان
شناسایی بیشتری داشته باشند ازامضاء خودداری ومنحصراً ابالغ رتبۀ  9م را امضا کرده بود که این امر سبب ناراحتی باطنی کلیۀ
کارمندان را برعلیه من فراهم نمود .ونیز درتمام موارد نامه هایی که از مقامات عالی دولتی میرسید اکثر آنها را به من مراجعه
میکرد .من برای آنکه موجب ناراحتی مدیران کل رافراهم نکنم ،همۀ این موارد را به اطالع مدیرکل مربوطه رسانیده و جواب را نیز
به امضای آنان تهیه وبه امضایشان میرساندم .از آنجائیکه با وضع خاصی در بدو انتقال به وزارت کشور وحمایت شخص فروهر و در
نتیجۀ آن مورد طرف توجه ومورد اعتماد اعلیحضرت قرار گرفته بودم ،در موارد خاص اعلیحضرت دستور مخصوص به نام من صادر
میشد و برای رسیدگی عازم میشدم ،بعالوۀ تغییر وزیر ورفتار وزیر جدید آقای حکمت بیشتر مورد حسادت واقع شدم ،ولی با
رفتار شخصی خودم مقداری ازاین وضع غیرعادی را تخفیف داده بودم.
در ادارۀ سیاسی وزارت کشور همواره مسایل غیرعادی پیش میآمد که مشکالتی رافراهم میکرد .واقعهای ناراحتکننده تصمیم
دولت شوروی به اخراج ایرانیان مقیم آن کشور ازشهرها ونواحی مرزی بود که با پافشاری شدید نسبت به ایرانیان مقیم شوروی
انجام میدادند .شهربانی با این اقدام دولت شوروی مخالف بود واجازۀ ورود به این اشخاص را نمیداد .این موجب مشکالتی برای
وزارت خارجه وآقای ساعد سفیر ایران درشوروی شده بود .آقای ساعد با گزارش رمز مخصوص به اعلیحضرت استدعای توجه
خاص را دراین مورد نموده بود واعلیحضرت در هئیت دولت به وزرای خارجه و کشور دستور داده بودند که در این مورد رسیدگی
شود و نتیجه را گزارش دهند.
این دو وزیر تصمیم گرفتند که ادارۀ سیاسی وزارت خارجه کمیسیونی با شرکت رئیسهای ادارات سیاسی وزارتهای خارجه وکشور
و شهربانی تشکیل داده و این موضوغ را رسیدگی نمایند .در نتیجه این کمیسیون با شرکت رئیس ادارۀ دوم وزارت خارجه
وسرتیپ آرتا 61و من تشکیل شد .پس از چندین نشست ،نمایندۀ شهربانی از نظریۀ خود دایر بر خودداری از اجازۀ ورود به ایرانیان
ساکن شوروی را تغییر نداده و در مقابل پرسشهای من ونمایندۀ وزارت خارجه از هرگونه اظهارنظر خوداری کرده و به پیشنهاد من
که در در یکی ازشهرهای دور از مرکز در نواحی جنوبی ایران ،ناحیهای برای زندگانی این عده تعیین شود و همواره تحت نظر
شهربانی باشند و هیچگونه تماسی با داخل کشور نداشته باشند ،توجهی نکرد و درخواست میکرد که نظریۀ شهربانی را بپذیریم.
من گزارش شفاهی به آقای حکمت دادم .گفتند خودتان هرچه صالح میدانید بدون اطالع من انجام دهید .چون گزارش شفاهی از
نظر اداری فاقد ارزش بود ناچار شدم گزارش مفصل و محرمانه برای ایشان تهیه و از ایشان در این مورد کسب تکلیف کردم.
ایشان گزارش را پس فرستاده و روی آن نوشته بود «آقای حکیمی مذاکره کنید» .نتیجۀ مذاکره همان بود که با رئیس سیاسی
وزارت خارجه هرچه صالح میدانید انجام دهید .این موضوع به همین ترتیب مسکوت ماند.

 31آرتا ،فضل اهلل :متولد  -1811در  1314با درجهى نایب سرهنگى به ریاست نظمیه كرمانشاه منصوب شد .در سال  1315كه خمتارى به جاى آیرم به ریاست
شهرباىن كل كشور منصوب گردید ،آرتا را به هتران احضار و به معاونت پلیس سیاسى و سپس ریاست آجنا گمارد .در  1383و  1339معاون کل شهربانی شد .در
 1313در كرمانشاه با پروین اعتصامى شاعره برجسته معاصر پیوند زناشوئى بست وىل این ازدواج بزودى گسیخته شد.
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دیگر از اقدامهای اداره سیاسی وزارت کشور رسیدگی به نواحی مورد نظر شرکت نفت برای اکتشاف واستخراج نفت بود .برمبنای
یکی از مفاد قرارداد  1866در زمان وزارت دارایی آقای تقی زاده ،شرکت نفت می بایست درمدت پنجسال نقشه نواحی برای
اکتشاف واستخراج نفت را به اطالع دولت ایران برساند تا پس ازبررسی وتصویب قرار گیرد.
برای انجام این امر کمیسیونی به ریاست آقای جهانگیر معاون وزارت دارایی وسرلشگر دیبا رئیس رکن دوم ستاد ارتش ومن به
عنوان رئیس اداره سیاسی و نمایندۀ وزارت کشورتشکیل گردید و با توجه به رسیدگیهای مفصل مهندسین وزارت جنگ نقاط
درخواست شرکت نفت را با نقشه و حدود کامل تهیه کرده بودند ،مورد تایید کمیسیون قرار گرفت و از سوی وزارت دارایی به
شرکت نفت ابالغ شد.
محدودیت تعداد آخوند درهر ناحیه ایران
عمامهدار برای هرشهر و هر

مهمترین تکلیفی که جزو تکالیف رسمی اداره سیاسی وزارت کشور بود موضوع تعیین تعداد افراد
ناحیه بود که معین شده بود که چه کسانی حق استفاده از عمامه را دارا میباشند وبرای هر ناحیه عدهای بسیار کم و اشخاص بسیار
عادل انتخاب شده بود ودستور داده شده بود که به هیچ وجه به جز این افراد هیچکس حق استفاده از عمامه را ندارد وحتی در
صورت درگذشت یکی ازاین افراد در آن ناحیه کسی نمیتواند جانشین این افراد گردد و از عده کل عمامهداران آن ناحیه باید
حذف شود .این وظیفۀ سنگین در اختیار شهربانی بود .در این مورد روزی معاون من اطالع داد که پیش نویس یک تلگراف خطاب
به آفای معاضدسلطنه 63استاندار فارس دربارۀ استفاده از عمامه برای یک کتاب فروش شیرازی به امضای وزیر صادر شده و برای
ضبط به اداره سیاسی فرستادند.
من فوراً تلگراف رمزی تهیه کردم که دستور داده شد ،تلگراف قبلی را بدون هیچگونه اقدامی باطل کنند! و آنرا به آقای وزیر برده
از او خواستم تا تلگراف را امضاء کنند .وزیرپس از خواندن متن تلگراف پرسید برای چه این تلگراف را تهیه کردهای؟ به ایشان
اطالع دادم که عدۀ معممین فارس به دستور اعلیجضرت شش نفر محدود شده که به جز آنان هیچ کس حق استفاده از عمامه
راندارد ،و پس از درگذشت هریک ازاین شش شخص جانشینی برای آنان نخواهد بود ودستوری که شما به استاندار فارس دادهاید
نامبرده باید به شهربانی دستور اجرا را بدهد و ناچار شهربانی برمبنای دستور قبلی از شهربانی کل کشور کسب تکلیف خواهد کرد
و شهربانی کل هم به عرض اعلیحضرت خواهد رسانید که در این صورت تکلیف بنده وشما روشن است!!! ایشان با ناراحتی تلگراف
را امضاء کردند وگفتند «توسیاستمدار نیستی که ادارۀ سیاسی را به دست داری»! این واقعه پس از مراجعت ایشان از اروپا بود.
مشکالت با کفیل وزارت و نخستین آمارسنجی در ایران
باید توضیح دهم که پیش از اینکه مورد فوق در بارۀ ابطال این تلگراف پیش بیاید ،اواسط سال  1619آقای حکمت بیمار شد و برای
انجام عمل جراحی عازم اروپا شد .در فرودگاه آقای حکمت رو به آقای فریدونی معاون خود کرد ودستور داد که دربارۀ محاکمۀ
رئیس ادارۀ ایالت فارس چه اشخاصی را برای محکمه تعیین کردهاید که ایشان اسامی سه نفر را شمردند .وزیرگفت که با این
ترتیب نظرتان این است که این شخص را آزاد کنید ،حکم یکی از اعضای دادرسی را باطل وبه جای او حکیمی را معین کنید .سپس
رو به من کرد وگفت با دقت بررسی نمایید.

 32ابواحلسن پرینیا ،ملقب به معاضدالسلطنه .در  ۲۸۲۱به والیگری ایالت فارس برگزیده شده بود و در مهنی مست در سال  ۲۸۲۳بر اثر ایست قلبی درگذشت .مهنی
سکته قلبی مرده بود .وی با دخرت مشریالسلطنه ازدواج کرده
امر موجب شد تا عدهای شایعه کنند که وی را به امر شاه کشته اند .اما واقعیت این است که او به سبب
ٔ
بود و دو پسر و چهار دخرت داشت .حسنی نواب وزیر امور خارجه و شخصیت سیاسی دوران حممدرضا هپلوی داماد ابواحلسن پرینیا بود« .ویکی پدیا فارسی»
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درغیاب وزیراین محاکمه تشکیل کردید وپس از چند جلسه رئیس محکمه چنانچه وزیر پیشبینی کرده بود ،او ودیگری برای این
شخص رأی دادند ومن زیرحکم نوشتم چون یکی از اتهامهای استاندار برعلیه این شخص جنبۀ مالی و جرم دارد ،لذا رسیدگی و
صدور هرحکمی از دادگاه اداری باید پس از رأی دادگاه دیوان کیفر صادر شود ،و رأی دادگاه اداری قابل اجرا نمیباشد.
این نوع اقدامات من چه در زمان فروهرو چه درزمان حکمت کلیۀ ادارهکنندگان وزارت کشور را نسبت به من بد بین میکرد
وهمیشه در صدد بودند که به هر وسیلهای شده م را از تهران دور نگهدارند .برای انجام این طهر درغیاب وزیر پیشنهادی به دربار
برای تعیین فرماندار همدان ارسال کرده و مرا برای این سمت معرفی کرده بودند ،ولی اعلیحضرت ضمن موافقت اصولی دستور داده
بودند تا مراجعت وزیر از اینکار خودداری شود .چون مسافرت آقای حکمت برای معالجه دو ماه طول کشید با نظر دکتر نصر که
یکی از مدیران وزارتخانه و از دوستان صمیمی من تلگرافی از سالمتی شان استفسار کردیم .پس از دو روز جوابی ازایشان فقط به
نام دکتر نصر رسید و من احساس کردم که آقایان مأمور تشکیالت سرپرستی دانشجویان «مهران رعدی» ودیگری ،دردیدار با
ایشان دربیمارستان سخنی برعلیه من گفته باشند که سبب ناراحتی فکری آقای حکمت رافراهم کرده باشد .سپس دوستان به من
اطالع دادند که آقای رعدی با کمال وقاحت در آن دیدار گفته است که کار سیاست مملکت به جایی رسیده است که حکیمی آنها
را انجام داده ومراقبت میکند.
فضلالله بهرامی که ریاست ادارۀ آمار را عهدهدار بود و معاونت آقای سردار ناصرناصری

از اینرو قبل از مراجعت آقای حکمت ،آقای
بود ،از من خواستند که شعبۀ دهم آمارگیری تهران 33را که از دهم اسفند  1619شروع میشد به عهده بگیرم و همۀ ده نفر رؤسای
نواحی برای آمارگیری از دوستان انتخاب شده بودند .ناحیۀ ده قسمت عمدۀ ادارات نظامی وسربازخانهها را شامل بود که رسیدگی
به آن نواحی مستقیماً باید توسط رئیس ناحیه که مورد تصویب وزارت جنگ باشد انجام گیرد ،به عهدۀ من گذاشته شد .من ناچار
دراین قسمت تمام مدت بسیار مشغول بودم وکارهای ادارۀ سیاسی را معاون من با نظر من انجام میداد.
پس از برگشت وزیر نی ز کارها به همین منوال انجام میشد تا سه روز پس از ماجرای لغو تلگراف استاندار فارس دستور دادند که به
مالقات آقای وزیر بروم و وزیرگفت که با رئیس خودت « س.س » .چه اختالفی داری که او با تو موافق نیست .من جواب دادم دلیل

اختالف را از همسرخودتان وآقای حایری دوست خودتان درمورد اجازۀ «ازدواجهای خاص» 62پرسش فرمائید .آقای وزیر پرسید
که این هردو ازدواج انجام شده ومن گفتم البته پس از دوماه چون این شخص پرونده را نزد خود نگاه داشت و درست روزی که

 77درسال  1801هجری مشسی به منظور ثبت وقایع چهارگانه  ،اداره ثبت احوال کشور تاسیس شد .باثبت اطالعات مرتبط با تولد  ،فوت  ،ازدواج و طالق توسط
اداره مذکور  ،ضرورت اطالع از مجعیت کشور و تعینی سازمانی که به مجع آوری این اطالعات بپردازد مورد توجه قرار گرفت و منجر به آن شد که در سال 1393
هجری مشسی آیینامه ای به تصویب برسد و در این آیینامه ادا ره ایی مسول آمار  ،و وظایف آن مشخص شود  .براساس این مصوبه مسولیت مجع آوری و متمرکز کردن
آمارهای مورد نیاز به عهده وزارت کشور گذاشته شد .در خرداد ماه سال  1312هجری مشسی اولنی قانون سرمشاری در جملس شورای ملی تصویب شد .در اجرای این
قانون سرمشاری نفوس از دهم اسفندماه مهان سال در شهر هتران و در سال  1310و  1389هجری مشسی در  33شهر کشور به تدریج به اجرا درآمد.
 71در اینجا باید یادآوری کنم که یکی دیگر از وظایف احنصاری اداره سیاسی وزارت کشور صدور اجازه ازدواج بانوان ایرانی بود .به موجب قانون مدنی ازدواج بانوی
مسلمان به خارجی غری مسلمان ممنوع بود واز آن جلوگریی میشد وفقط در مورد شخصی که برمبنای مقررات رمسی کشور مسلمان میشد وشرایط ومقررات مربوطه را اجنام
داده ومقامات رمسی مذهبی ودفاتر رمسی تغیری مذهب ومسلمان شده متقاضی را تایید میکردند ،جواز رمسی از سوی اداره سیاسی صادر میشد .مطلب دیگری در این
مورد پیش آمده بود ودستور بسیار به موقع از طرف اعلیحضرت داده شده بود که به هیچوجه اجازه ازدواج بانوی ایرانی اعم از مسلم وغ ری مسلم را به مردان مسلمان
سایر ممالک اععم از مهسایه ودیگر داده نشود {جلو گریی از ازدواج های زوری و فروش دخرتان و زنان ایرانی} .در مدت مسافرت وزیر به خارج ،مهسر آقای حکمت
یک بانوی ایرانی غری مسلما ن را برای ازدواج با یک غری مسلمان خارجی به من معرفی کردند .این بانو صاحب یک مغازه آرایش بانوان بود که پس از رسیدگی الزم
پیشنهاد تائید شد و گزارش برای تصویب کفیل وزارختانه ارسال شد .ولی دوروز بعد خامن وزیر تلفن کرد وبه من گفت که مدیرکل {اداره سیاسی «س .س»} برای اقدام
در این مورد تقاضای پول کرده است .به ایشان اطالع دادم که عجله نفرمائید پس از مراجعت وزیر اجنام میشود و پیشنهاد هم به اداره سیاسی برنگشت و موضوع
مسکوت ماند .مهنی جریان درباره درخواست آقای حائری که از دوستان مشرتک من و وزیر بود اتفاق افتاد و او نیز در خواست پول را از مدیرکل به من اطالع داد.
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تلگراف ورود شما به همدان رسید برای امضای آقای فریدونی و اجرا فرستاد .درضمن پرسشهای دیگر ،سابقۀ این شخص در
ریاست اداره های وزارت دارایی در محلهای مختلف مانند سنندج ،پروندۀ خاصی دارد که همگی نشان دهندۀ سوءنظز نامبرده در
مسائل مالی میباشد .به مذاکرات خاتمه دادم و به کار خود درسرشماری برگشتم.
فردای آن روزشنیدم که برخالف معمول ساعت چهار به وزارتخانه آمده وحضوراً به آقای فریدونی گفته است که اعلیحضرت دیگر
به ادامۀ خدمت شما در این وزارتخانه توافق ندارند و خودتان استعفانامۀ خود را بفرستید .با گفتن این سخن خود به زمین افتاده و
ضعف کرده است .فردای آن روز آقای «س .س ».را به سمت معاونت وزارت کشور انتخاب کرد وبا سخنانی که من دربارۀ ایشان به
وزیر کرده بودم از این پیشآمد احساس خطر کردم و دیگر به وزارتخانه نرفتم و در سرشماری مشغول بودم تا روز نهم اسفند که
مشغول رسیدگی به نقشۀ محل نظامیها بودم.
آقای حکمت و به دنبال ایشان چندین نفر معاونین وزارتخانه وشهرداری وشهربانی ورئیس کل آمار وارد شدند .آقای وزیرنتیجۀ
سرشماری ناحیه راخواست ومن جواب دادم که هنوز هیچگونه اطالعی در این باره دردسترس نیست تا به استحضار برسانم .وزیر
ناراخت شد وگفت برای ناحیهای که در خود وزارت کشور بوده گزارش مفصلی در دست من است .من بالفاصله گفتم این عمل
برخالف قانون سرشماری است زیرا سرشماری ساعت نه شب فردا خاتمه مییابد و اگر هردستوری دربارۀ سرشماری به من داده
شود پس از ساعت نه فردا ازروی مدارک تهیه واعالم خواهم کرد وهرگونه اطالعی از وضع سرشماری مخالف قانون وجرم است و
مسبب آن برابرقانون باید مجرم شناخته شود .لذا به هیچ کس اجازه ندادم این اوراق راجمع آوری ونتایج آنرا تشخیص دهد ،برای
اینکه هیچ گونه اطالعی بخصوص درباره محل های نظامی وغیره از این محل خارج نشود.
البته وزیر خیلی ناراخت شد وروی به آقای بهرامی کرد وگفت من این آقای حکیمی را خوب میشناسم ومیدانم هرکاری را که به او
مراجعه میکند به بهترین نحوانجام میدهد و احتیاجی به هیچگونه مراقبت خاص ندارد ولی اگرکاری را نخواهد انجام دهد هیچکس
نمیتواند او را وادار کند ومن حاال فکر میکنم که میخواهد آبروی من و شما را در اینکارببرد ،برای اینجا باید فکری کرد .من با
حالت بسیار بدی گفتم بفرمائید هرچه میخواهید انجام دهید.
وزیرپس از شنیدن این حرف بدون هیچ حرفی از اطاق خارج شد وهمراهان نیز با او رفتند ودر ساعت چهار پس از نیمروز 8اسفند
 1619قرار بود همه رؤسای نواحی در دفتر آقای بهرامی حاضر شوند تا مأمورین عالمات مخصوص سرشماری را دریافت کرده و به
نواحی خود ببرند .من نیز به آنجا رفتم و آقای بهرامی در حضور همه گفت این چه کاری بود که کردی ،گفتم چه اهمئیتی دارد،
اجرای قانون مهم است .گفت این مرد پدرت رادرخواهد آورد؛ تو برای خاطر من این کار را قبول کرده بودی .جواب دادم مطمئن
باشید برعلیۀ من کاری نمیتواند بکند .در این موقع مستخدم آمد وگفت آقای وزیر آمدند؛ همه حضار برخواستند و وزیر که وارد
شد ،من را که درمیانه اطاق بودم مشاهده کرده ،رو به آقای بهرامی کرد وگفت آقای بهرامی محل کار آقای حکیمی دور و ناراحت
کننده است کارهای او را بدهید که برود وبه کارهایش برسد که من باسایرآقایان کار دارم .من پس از دریافت عالمات به دفترم رفتم
و در روز سرشماری گرفتاری پذیرائی و بازرسی آقایان را نداشتم.
پس از ساعت نه شب با مشکالت فراوانی کلیۀ مامورین را جمع آوری و با کمک همۀ آنها صورت سرشماری را تهیه وآماده کردم و
درساعت سه پس از نیمه شب به ادارۀ آمار درخیابان سپه رسیدم که صورت را به آقای بهرامی دادم که به نتیجه  8ناحیه دیگر
عالوه شود و چون میخواستند عدد صحیح را در گزارشی که از پیش تهیه وماشین شده بود با قلم ودست روی نامه امضاء شدۀ
وزیر بنویسند ،به آقای بهرامی گفتم این کار درست نیست و چون ماشین نویس نیز در آن زمان درسرکار نبود ،خود من گزارش را
ماشین کرده و به امضای آقای بهرامی رسانده ،میخواستیم درساعت  5بامداد  11اسفند همگی از اداره خارج شویم وآقای بهرامی
گزارش را به دربار ببرد و آنرا به عرض برساند ،که پس از باز کردن درب ادارۀ آمار مواجه با جمعیت بسیار زیادی شدیم که درمقابل
درب اداره آمار جمع شده واظهار داشتند که اوراق سرشماری ما را مأمورین جمع نکرده وشناسنامه های ما را ممهور نکرده اند.
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آقای بهرامی بسیار ناراحت شد و من گفتم ناراحت نباش .خودم ایستادم وتمام اوراق را دریافت کرده وشناسنامهها را ممهورنمودم
و اوراق راهمراه خودم به منزل بردم.
همان روز  11اسفند حدود ساعت دوازده اطالع یافتم که آقای حکمت از وزارت کشور برکنار شده است .از قرار معلوم گزارش
جریان روز نهم دردفتر من وهمچنین مراجعۀ مردم برای ورقۀ سرشماری را به تفصیل به اطالع رسانیده بودند که موجب برکناری
شده بود.
پس ازچند روز اطالع پیداکردم که آقای نخست وزیر دکتر متین دفتری که با سوابقی که از حزب رادیکال با ایشان داشتم به کفیل
وزارتخانه آقای «س .س ».دستور داده است که پست مدیرکلی خودش را به من واگذار کند .که ایشان به اطالع آقای نخست وزیر
رساند که آقای حکمت اظهارات مرا دربارۀ ایشان را به او گفته است و از این رو مایل به انجام آن نیست .پس از چند روز حکمی به
نام من صادر شد که م را به ریاست شهرداری تبریز تعیین کرده بودند (در آن تاریخ تبریز مبتال به قحطی شدید بود) .چند روزی
بعد هم چکی به مبلغ نود تومان برای هزینۀ سفر برای من فرستاده شد .من در این باره هیچ گونه اقدامی نکردم واز رفتن به تبریز
خودداری کرده و هیچ به وزارت کشور هم مراجعه نکردم .هیچکس از وزارت کشور خبرنداشت که من کجا هستم .به این طریق
فروردین ماه به پایان رسید ودراین ماه اطالع پیداکردم که آقای حکمت را به عنوان وزیر مختار ایران درآلمان نامزد کردهاند وآقای
حکمت با اطالع از این که اعلیحضرت همه ساله به شمال میرفت در همان روز برای اجازه مرخصی به ایستگاه راه آهن رفته

وشرفیاب شده است واعلیحضرت به ایشان گفته اند برو سرآن وزارتخانه خودت واوضاع را تحت نظر بگیر.65

من این خبر را که یک بعد از ظهر از رادیو شنیدم بسیار ناراحت شدم وشب که به منزل برگشتم نامۀ رسمی از وزارت کشور به
امضاء کفیل وزارتخانه نوشته بودند که پیش از حرکت به تبریز آ قای وزیر را در وزارتخانه مالقات کنید ( این نامه بعداً برای تعیین
میزان حقوق ودریافت حقوق چهار ماهه ریاست شهرداری بسیار موثرافتاد ) که مرا بیشتر ناراحت کرد .تا چند روز به وزارتخانه
نرفتم ودر اینمدت اطالع یافتم که چون آلمان نازی از پذیرش آقای حکمت (به استناد سابقۀ کلیمی بودن خانوادهاش) خودداری
کرده و موضوع محرمانه به پادشاه اطالع داده شده و از لحاظ تشریفات سیاسی این انتصاب مجدد برای اعادۀ حیثیت موقتی
خواهد بود.

 77اردیبهشت  1310حکمت دوباره به وزارت کشور منصوب شد.
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سررپستی دادکشنه کشاورزی و دامپروری

71

در هفته دوم به وزارتخانه رفتم ودر اطاق انتظار دفتر وزیر به دکتر ابوالقاسم بهرامی رئیس بهداری برخوردم و به او گفتم این
مالقات برای من وتو خوشآیند نخواهد بود وایشان پس از مالقات با آقای وزیربا ناراحتی از اطاق خارج شد ( و از خدمت کناره
گرفت ) .بعد او آقای وزیر مرا پذیرفت.
برخالف مالقات های قبلی که همواره در ورود م ن پیش میآمد ،این بار درصندلی خود به حالت استراحت نشسته بود وگفت دیشب
اعلیحضرت امر فرمودند که تو بروی ورئیس دانشکده کشاورزی کرج بشوی و من میدانم که با هم دوستی داریم وصمیمی هستیم،
ولی کارمان باهم جور نمی آید وبهتر است از هم جدا شویم وچون میدانستم این سمت را قبول نخواهی کرد ترا منتظر خدمت
کردم وتا ظهر به استحضار اعلیحضرت میرسانم که چون قبول نکرد او را منتظر خدمت کردم! من در جواب گفتم شما مرا بزرگ
کرده اید و بخوبی میدانید که من هیچگونه اطالعی از کشاورزی ندارم و اگر مقداری گندم و جو به من بدهند قادر به تمیز دادنشان
نیستم ،بدین طریق چطور میتوانم از عهدۀ اینکار برآیم .اجازه دهید من خود این کار راحل میکنم وبه کاری مشغول میشوم که
شما هم ناراحت نشوید ومن هم مطابق نظرم باشد .آقای وزیر با رفتار زننده ای گفت خیرمن تا ظهر باید به عرض برسانم« ،آنکسی
که انگشت روی اسم تو میگذارد» میداند که تو جو را از گندم تمیز میدهی و بدان تو را میخواهد.
من بدون خداحافظی از اطاق بیرون آمدم که دم در نامه رسانی حکم انتظار خدمت من را ابالغ کرد ومن ناچار به ادارۀ کل کشاورزی
مراجعه کرده وتقاضای انتقال خود را گرفتم و به وزارت کشور آوردم که فوراً حکم انتظار خدمت باطل و با همان شماره جواب موافق
به ادارۀ کل کشاورزی صادر شد و به دیدار آقای «مصطفی قلی رام» رئیس «اداره کل کشاورزی» (هنوز وزارتخانه نشده بود) رفتم و
حکم سرپرستی دانشکدۀ کشاورزی کرج با حقوقی که از شهرداری تبریز قرار بود بگیرم را صادر کردند.
آقای دکتر متین دفتری نخست وزیر بعداً به من اطالع دادکه اعلیحضرت چندی قبل در هیئت دولت تذکر دادند که کشور کشور
کشاورزی است وباید عدۀ زیادی تحصیل کرده کشاورزی برای پیشرفت کشاورزی داشته باشیم ویک نفر پیداکنید که این
کردههای کشاورزی به بار بیاورد؛ تا هفتۀ دیگرپیدا و معرفی کنید
تحصیل 

دانشکدۀ قدیمی را اداره کند وخوب به جریان بیاندازد و
و هفتۀ بعد که جلسه هیئت دولت پایان یافت و از هیئت دولت خارج شدند از بین راه برگشتند و از هیئت دولت پرسیدند دربارۀ

 75اولنی مدرسه كشاورزی در ایران در سال  1810خورشیدی به نام مدرسه فالحت مظفری ،در قریه چهاردانگه هتران تاسیس شد .این مدرسه پس از  6سال به حمل
دانشسرای عالی منتقل گردید و باغ نگارستان برای اجنام عملیات كشاورزی آن در نظر گرفته شد .مدرسه فالحت مظفری در سال  1825تعطیل گردید و جمددا" در
سال  1806حتت عنوان دبستان برزگران زیر نظر وزارت فوائد عامه ،در اراضی كاخ سلیمانیه كرج( حمل فعلی پردیس كشاورزی و منابع طبیعی )آغاز به كار كرد.
این دبستان در سال  1391به حمل ژاندارمری در خیابان مولوی هتران منتقل وپس از مدت كوتاهی تعطیل گردید .در مهنی سال ،جمددا" این جمموعه با عنوان مدرسه
فالحت آغاز به كار كرد و در سال  1398به مدرسه عالی فالحت و صنایع روستایی كه به گروههای آموزشی ماشینهای كشاورزی ،دامپزشكی ،نوغان و چایكاری
تقسیم می شد ،تغیری نام داد .در سال  1313دانشكده دامپزشكی به این مدرسه ملحق شد و این دو حتت عنوان بنگاههای علمی فالحتی كرج به فعالیت خود ادامه
دادند .جمموعه فوق در سال  1310به دانشكده كشاورزی تبدیل شد و در سال  1382از وزارت كشاورزی منتزع وبه عنوان یكی از دانشكده های دانشگاه هتران ،به
این دانشگاه پیوست .در سال  1345دانشكده جنگلداری در جوار دانشكده كشاورزی تاسیس شد و از سال  1351به دانشكد ه منابع طبیعی تغیری نام داد .در سال
 ، 1354مرکز حتقیقات بنی املللی مهزیستی با کویر با ساختاری متشکل از  11خبش پژوهشی در رشته های علوم انسانی و طبیعی در واحد مرکزی و چندین ایستگاه
پژوهشی در رشته های پریامون کویر و بیابان تأسیس گردید .در سال  1324دانشكده هایك شاورزی و منابع طبیعی و مرکز حتقیقات بنی املللی مهزیستی با کویر در
چارچوب ساختار جدید دانشگاه هتران ،پردیس كشاورزی و منابع طبیعی را به وجود آوردند .این پردیس در حال حاضر با چهار دانشكده و یك مركز حتقیقات بنی
املللی به شرح ذیل ،با  15گروه آموزشی و  5گروه پژوهشی ،بزرگرتین و جامع ترین جمموعه آموزش عالی در كشاورزی و منابع طبیعی در كشور می باشد.
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دانشکدۀ کشاورزی چه تصمیمی گرفتید وهیچ یک از وزرا جوابی نداد و اعلیحضرت رو به حکمت کرد وگفتند «تو این حکیمی را
آنجا گذاشته بادش میزنی که چی؟ بفرست برود و دانشکدۀ کرج را اداره کند»!
با این مقدمه اوایل خرداد  1618به کرج رفتم و به دفتررئیس دانشکده مراجعه کردم .ریاست با آقای جمشید دولو بود که از
بستگانم و تحصیلکردۀ کشاورزی از اوروپا بود ،و من با اینکه ایشان را نمیشناختم ،از این پیشآمد ناراحت بودم .درهر حال
تعارفی کردم و نشستم .ایشان تا ساعت دوازده مشغول جمعآوری کارهای خود بود .شخصی وارد دفتر شد وبه آقای دولو اطالع
داد که اتومبیلی که استادان را از تهران آورده بود معیوب شده و قابل برگشت به تهران برای بردن استادان نیست .آقای دولو به آن
شخص مرا نشان داد وگفت که ایشان باید دستور فرمایند ومشخص شد که این شخص رئیس حسابداری دانشکده است..
من گفتم یک اتومبیل در کرج کرایه کرده و اجاره آنرا بپردازید که آقایان استادان را به منزلشان برسانند .رئیس حسابداری به من
گفت که دانشکده بدون اجازۀ قبلی حسابداری تهران حق قبول هزینه بیش از سه تومان را ندارد و به این دلیل نمیتوانیم اینکار
رابکنیم .بالفاصله گفتم فوراً یک اتومبیل اجاره کنید و پانزده تومان از جیبم در آورده وبه رئیس حسابداری دادم و از او خواستم
پس از اعزام آقایان استادان به تهران دستور مرکز را که اجازۀ خرج بیشتر از سه تومان را منع کرده است برای من بیاورید.
آقای دولو هم کار خود را بدون تشریفات نقل وتحویل خاتمه داد و با استادان به تهران مراجعت نمود .من به بازدید دانشکده و
آ شنائی با استادان ومتصدیان دانشکده پرداخته ودر موقع مراجعت به تهران در کنار اتومبیل آقایان کارمندان دسته گلی هم برای
من آورده بودند .از رئیس حسابداری پرسیدم این قبیل دسته گل ها به چه مبلغی به فروش میرود وبهای آنرا فورا پرداخت کردم.
بعد از آشنائی کامل از وضع داخلی به تهران رفته وحضوراً به آقای رام توضیح دادم و دستور رسمی مرکز که حاکی از ممنوعیت
انجام هرگونه هزینه ای بدون کسب اجازه از مرکز بیش از سه تومان را ارائه دادم وبدین طریق اشکاالت هر گونه عملیات را توضیح
دادم.
آقای رام بالفاصله دستور رسمی صادر کرد که کلیۀ بودجه مصوبه دانشکده به اختیار آقای حکیمی گذاشته شود و انجام هرگونه
هزینهای به عهدۀ ایشان میباشد و حق صدور درخواست وجه از وزارت دارائی و دریافت وجوه مربوطه به بودجۀ دانشکده به امضای
آقای حکیمی باید باشد و احتیاجی دیگر به اجازۀ اداره کل کشاورزی ندارد و امضای آقای حکیمی در موارد امور دانشکده به جای
امضای این اداره است و هیچگونه دخالت ونظارتی از سوی دستگاه های مختلف مرکز در این باره انجام نخواهد گرفت .بزرگترین
مشکل دانشکده به این طریق حل شد  .از روز بعد در دانشکده مشغول شدم.
چون حضور من در خردادماه در دانشکده مرادف با مشغول گذراندن امتحانات آخر سال دانشکده بودند ،در دومین هفته
سرپرستی من اطالع دادند که دانشجویان سال دوم در امتحان زمین شناسی حاضر نشده وبه دلیل اینکه از این درس چیزی یاد
نگرفته اند میگویند توانائی گذراندن این امتحان را نداریم واستاد این درس هم به حد کافی از تدریس و توضیح خودداری کرده
است؛ وضع دانشکده رامختل کرده اند .من با بررسی کامل وانکه درسی که داده شده بیشتر از آنکه درکالس سوم متوسطه داده
میشد نیست شخصا به کالس دوم دانشکده رفتم و با آشنائی با شاگردان و توضیح کافی در باره وضع درس زمینشناسی وآنچه
استاد به آنها گفته خواستم هریک از آقایان پرسشی در موردی که برایشان نامفهوم است بیان کنند تا توضیح کافی بدهم .اشاره
کردم آنچه اینجا درس داده شده بیشتر از آنکه درکالس سوم متوسطه خواندهاید نیست وشخصیت دانشجو را باید درنظر داشته
باشید.
همه دانشجویان آمادگی خود را برای دادن امتحان اعالم کردند وقرار شد روز معین دیگری این امتحان تجدید شود وبه دفتر خود
رفتم .بالفاصله پس از ورود به دفترم آقای مجید عدل که سمت معاونت فنی دانشکده را عهده دار بودند به من مراجعه کرده و
نامهای به امضای همۀ دانشجویان کالس دوم به من داد که درآن نوشته شده بود دانشجویان از نظر احترام به گفتههای رئیس

دانشکده قبول کردند که در امتحان شرکت کنند ،ولی ما چنانچه قبال گفتیم از این درس چیزی نفهمیدیم و نمیتوانیم این درس را
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امتحان بدهیم .من به اقای مجید عدل گفتم به چه دلیل درکاری که من شخصاً مداخله کردم دخالت کردید و از دانشجویان چنین
نامهای را پذیرفتید وبا توجه به اینکه معاونت فنی راعهده داربودید چرا درتمام مدت سال متوجه این مشکل نشدید تا آنرا حل

کنید تا کار رابه اینجا برسانید ومسئولیت این کار به عهده شما است و نامه را ببرید ودر این باره دخالتی ننمائید.
روز بعد به دفتر ناظم دانشکده رفتم تا به او درباره خوابگاه دستوری بدهم و در دفتر ایشان آقای مجید عدل ،یکنفر ازشاگردان را
مشاهده کردم .آن دانشجو را فوراً شناختم ولی به روی خود نیاوردم .دانشجوی مزبور « اسدالله علم » فرزند امیر شوکت علم وزیر
پست و تلگراف وقت و داماد قوام شیرازی ،دانشجوی سال دوم بود که در شبانهروزی زندگی نمیکرد چون برای خود دارای منزل
مخصوص با خانواده بود .لذا بدون توجه به ناظم (شوهر خواهر هژیر) دستورالزم را دادم و بیرون آمدم.
بدین طریق فوراً توجه به مرکز صدور تحریکات کردم و دانستم مرکز عملیات تحریک اعتصاب دانشجویان چه کسی است و از چه
قدرتی میخواهد استفاده کند .روز بعد یکی از کارمندان محترم را خواستم که به منزل آقای اسدالله علم برود و از سوی من به او
بگوید با وضع خاص خانوادگی و با توجه به روابط پدر بزرگوارتان با دستگاه سلطنت وظیفه شما باید این باشد که با این رفتار
دانشجویان موافقتی نداشته باشید و در هر حال تنها دانشجوئی که در سر کالس و امتحانات حاضر باشد باید شما باشید و در
صورت ادامۀ این رفتار و عدم حضور در امتحان ناچارم فردا با پدرتان مالقات کرده و موضوع را به استحضار ایشان برسانم ،و
بالفاصله گزارش آن را به عرض اعلیحضرت خواهم رسانید .کارمند نامبرده مطالب فوق را به ایشان رساند .آقای علم گفت فردا
ساعت  9برای امتحان حاضرهستیم وکلیۀ دانشجویان هم در امتحان شرکت خواهند کرد.
بالفاصله به آقای رام اطالع دادم و از ایشان درخواست کردم فردا ساعت  9به بازدید دانشکده و به محل امتحان زمین شناسی
کالس دوم تشریف بیاورند و صبح روز بعد درکالس امتحان حاضرشدم .همۀ دانشجویان آمادۀ گذراندن امتحان شدند و خودم از
کتابچه درس دانشجویان سه سئوال در بارۀ زمین شناسی انتخاب کردم .دانشجویان مشغول نوشتن بودند که آقای رام به تنهائی
وارد کالس امتحان شدند که موجب حیرت و تعجب دانشجویان شد و پس از مدتی آقایان ناظم و معاونین دانشکده از حضور
آقای رام حیرت زده شده بودند.
از آقای مجید عدل خواستم که امتحان را مراقبت کرده و اوراق را جمع آوری کرده و به استاد مربوطه ارسال دارند و خودم با
آقای رام به سایرعمارات وبناهای دانشکده رفتیم و آقای رام خواستند که در اینمورد بهمین نحو گزارش دهم .به ایشان گفتم
اینکار صالح نیست و بهتر است در این مورد سکوت شود چون اثر مطلوبی در دانشکده خواهد داشت و ایشان گفتند اگر گزارش
ندهی ومتصدی مربوطه «مجید عدل» را تنبیه نکنی مشکالت بیشتری برایت فراهم خواهد کرد .به اطالعشان رساندم که مورد
تخلف این شخص بسیار است و در موارد دیگر گزارش الزم را خواهم داد.
پیشنهاد کردم برای اصالح وضع دانشکده با بودن دانشجویان در سه ماه تعطیلی مشکالتی فراهم خواهد کرد (چون مرسوم بود که
در سه ماه تابستان دانشجویان در دانشکده میماندند وبرای انجام عملیات کشاورزی عملی در زمین های زراعتی کرج به کارهای
آموزشی میپرداختد) دراول تیر ماه پس از اعالم نتیجه امتحانات برای سه ماه دانشکده را تعطیل کنم تا بتوانم با فرصت مناسب به
کارها رسیگی کنم که مورد موافقت واقع شد.
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در فاصله بیست روز امتحانات مشخص شد که آقای محمود فاتح که در بیست سال پیش دانشکده کرج رادر تهران تأسیس کرده
بود وشخصاً امور را اداره میکرده است ،در دانشکدۀ فعلی اصول کشاورزی مدرن را در سال سوم تدریس میکرد ،کالسهای
تدریس خود را در باغها و زمین کشاورزی کرج میگذرانید ،واوراق امتحانی را نیز باخود به تهران برده بود ،با تصمیمی که در بارۀ
تعطیلی تابستانی گرفته شده بود وتمام نمرۀ امتحانات آخر سال برای نتیجه آماده بود ،ولی نتیجۀ امتحان درس مربوطۀ آقای فاتح
نرسیده بود و آنچه هم با تلفن وغیره خواستار نتیجۀ نمرات امتحان بودم سودی نداشت .با نامه رسمی به اطالع آقای فاتح رساندم
که اگر نتیجه امتحان تا تاریخ  61خرداد به دانشکده نرسد نتیجۀ امتحانات بدون احتساب نمره امتحان درس شما اعالم میشود و
نسبت به صدور ورقۀ لیسانس دانشجویان اقدام خواهد شد .چون بیش از یکماه ونیم دیگر از ایشان خبری نرسید به همان ترتیب
اقدام ورقه لیسانس و به دانشجویان داده شد و از ادامۀّ تدریس آقای فاتح در دانشکده جلوگیری کردم.
در بررسی به هزینههای دانشکده مشخص شد که عدهای از آقایان کارمندان ادارۀ کل کشاورزی ومدیران و شخص مدیرکل از
محصولهای مختلف ده و دانشکده استفاده میکردند و مبلغ متنابهی به صورت مطالبات وجود داشت که مهمترین آنها مبلغی

برابرششماه حقوق ماهیانۀ آقای مجید عدل و همچنین سایر استادان بود .مبلغ سی وپنج تومان بدهی مدیرکل وشصت تومان
بدهی یکی دیگر از مدیران و رئیس حسابداری و غیره بود با دریافت این لیست نخست به مرکز رفتم و از شخص مدیرکل چکی به
مبلغ سی وپنج تومان به اسم دانشکده دریافت داشتم و همچنین از سایر مدیران به مبلغ بدهیشان دروجه دانشکده دریافت کرده
و به رئیس حسابداری تحویل و دستور دادم که در موقع پرداخت حقوق کارمندان مطالبات را کسر نماید و همچنین حقوق آقای
مجید عدل تا اتمام بدهیشان پرداخت نشود و به همین ترتیب انجام شد.
اما درمورد بودجۀ دانشکده و دستور مدیرکل در بارۀ اختی ارات رئیس دانشکده ،رئیس حسابداری از این اختیارات من ناراحت شده
بود ولی ناچار از انجام آن بود .من با او مذاکره کردم و با موافقتی که کردیم قرارشد در حساب دانشکده در کرج همواره مبلغ
دویست هزار تومان بطور علی الحساب از سوی حسابداری مرکز واریز شود و کلیۀ اسناد ی که به حسابداری تحویل میشود ،معادل
وجه آنرا به حساب دانشکده واریز کنند .در ضمن حسابداری برای انجام هزینههای منقول وغیر منقول آزاد بوده ،بدون اجازۀ
مرکز انجام دهد و اسناد آنرا به حسابداری تحویل دهد ومبالغ الزم برای دریافت اعتبارات دانشکده به امضای رئیس دانشکده
رسانیده و عمل کند .این موافقت انجام و حسابداری طی نامۀ رسمی موضوع را تائید واجازۀ انجام هرگونه هزینهای از منقول وغیر
منقول به رئیس دانشکده داد.
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به همین ترتیب کارها انجام میشد تا روزی رئیس حسابداری اطالع دادکه اتومبیل استادان قابل استفاده نیست واجازه دهید که
یک اتومبیل استادان را به تهران برساند .دستور دادم اتومبیل آقای مجید عدل ،استادان را به تهران ببرد ،وپس از چند دقیقه
رئیس حسابداری دوباره به من مراجعه وگفت که آقای مجید عدل باید ساعت سه بعد از ظهر در سعد آباد برای تنیس با واالجضرت
حاضر بشود و ر فتن وبرگشتن این اتومبیل عملی نخواهد بود .فوراً از مرکز تلفن دانشکده خواستم تا تلفن دربار را برای من بگیرد
وپس از اتصال تلفن با دربار ،خود را معرفی کردم وگفتم آقای مجید عدل هفتهای سه روز برای بازی تنیس با واالحضرت به
سعد آباد می آید وچون دانشکده دارای اتوم بیل نیست ،از امروز از سعد آباد اتومبیلی به موقع برای بردن آقای مجید عدل به کرج
فرستاده شود و روزهای دیگر نیز فراموش نشود .به حسابدار که ناظر اقدام من بود دستور دادم تا اتومبیل اقای مجید عدل را برای
رفتوآمد استادان به کار ببرد.

سپس با بررسی متوجه شدم که یک اتومبیل نو برای دانشکده باید خریداری شود و با انجام مقررات مربوطه وکسب اجازه مخصوص
اعلیحضرت دربارۀ خرید اتومبیل اقدام کردم و اتومبیل فورد نو خریداری کرده و با شمارۀ مخصوص دولتی مخصوص مورد
استفاده قرار دادم .سه روز بعد رئیس حسابداری با تلفن به من گفت که موضوع خرید اتومبیل رابرخالف مقررات تشخیص داده
است .من گفتم اسناد هزینه که فرستاده میشود ،اگر نقصی داشته باشد تکمیل میشود .گفت شما حق پرداخت بهای اتومبیل را از
حساب دانشکده نداشتید و بایستی پس از درخواست وتصویب وزارت دارائی وحوالۀ مخصوص آن از خزانهداری این اقدام به عمل
آید .من گفتم مسئولیت اینکار به عهدۀ من است .درحدود نیمساعت بعد آقای رام با تلفن از من توضیح خواست وگفت آقای
رئیس حسابداری شما را مجرم شناخته و در اطاق من آمادۀ اقدام رسمی است .ازایشان اجازه خواستم تاخود فوراً خدمت برسم
وحضوراً توضیح بدهم و رئیس حسابداری نیز حضور داشته باشند.
به دیدار آقای رام رفتم و رئیس حسابداری که تا آن روز با حالت خوشآیندی با من رفتار میکرد ،با حالت ناراحت کنندهای نشسته
بود و آقای رام به من گفت که آقای رئیس حسابداری معتقد است که شما اجازه نداشتید بدون تصویب قبلی و صدور درخواست
مخصوص از محل اعتبارات جاری بهای اتومبیل را پرداخت کنید .من بالفاصله نامۀ دستور حسابداری را درباره انجام و پرداخت
هزینه های منقول وغیرمنقول از محل اعتبارات بانکی را به ایشان دادم .آقای رام پس از خواندن نامه به رئیس حسابداری گفت
خودتان به موجب ا ین نامه ،دستور انجام هرگونه هزینه را دادید .او پس از خواندن نامه ناراحت شد وگفت این نامه برخالف قانون
ومقررات میباشد وآقای رام گفتند صادر کننده اگر اشتباهی کرده است به مجری مربوط نمیشود .رئیس حسابداری نامه را روی میز
گذاشت واز اطاق خارج شد .من نیز پس از مذاکراتی درباره کارها و دریافت نامه حسابداری از دفترشان خارج شدم .یکی از
دوستانم از من پرسید چه اتفاقی افتاد که رئیس حسابداری به دیدنم آمد و با ناراحتی گفت که دیگر دراین سمت خدمت نخواهد
کرد.
ارزیابی لیسانس دانشکده کشاورزی و پیوستن دانشکده به دانشگاه تهران
در طول سه ماه که دانشکده تعطیل بود به امور داخلی پرداختم و از مشکالت دانشکده آگاه شدم .یکی از نخستین مسائلی که
توجه مرا جلب نمود ،ارزیابی مدرک لیسانس دانشکده بود .به نظرم آمد که این مهمترین اقدام بهسازی است و عواقب آن برای
آیندۀ دانشکده و همگی دانشجویان و فارغ التحصیالن آن بسیار مهم میباشد .اداره بازنشستگی از قبول دیپلم دانشکده به عنوان
درجۀ لیسانس واز پذیرفتن احکام رتبۀ سه کشاورزی فارغالتحصیالن خودداری میکرد .ناچار با سوابقی که با جناب آقای
«دکترعلی اکبر سیاسی» رئیس دانشگاه تهران داشتم و ایشان قبالً در همکاریهای وزارت فرهنگ نهایت توجه را نسبت به من
داشتند ،مراجعه کرده و با ذکر مطالب ومشکالت و ذکر اینکه دانشکدۀ کشاورزی و دامپروری با پذیرفتن دورۀ دوم متوسطه کار
میکند ،اگرممکن است موافقت فرمایند که دانشکدۀ کشاورزی ودامپروری جزء تشکیالت دانشگاه «تهران» منظور شود و اجازۀ
رسمی برای استعمال واژۀ دانشکده در ضمن انجام تشریفات رسمی برای ضمیمه شدن به دانشگاه ،واجرای مقررات مخصوص
دانشگاه ،اعالم شود.
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با توجهی که رئیس دانشگاه کردند این عمل اجرا شد و رسماً دانشکدۀ کشاورزی جزء دانشگاه تهران اعالم گردید و برطبق مقررات
دانشگاه من و یک نفراز استادان دانشکده به عضویت شورای دانشگاه در آمدیم .البته برنامۀ مخصوص برای دانشکده تهیه کردم و
به تصویب شورای دانشگاه رسانیدم و بدین ترتیب ادارۀ بازنشستگی هم ناچار به پذیرفتن کلیۀ لیسانسههای دانشکده کرج شد.
در مدت دوسالی که سرپرستی دانشکده کرج را عهدهداربودم مرتباً درشورای دانشگاه شرکت کرده و مقررا ت رسمی دانشگاه را
درکرج (دانشکده) به موقع اجرا گذاشتم.
در فاصلۀ تعطیل تابستان مشکل حقوق ماهیانه من نیزاتفاقی حل شد .در زمان شروع تصدی دانشکده ،دارای رتبه  9اداری بودم و
مشمول مقرر ات دانشگاه نشدم و نخواستم از آن استفاده کرده و تبدیل رتبه نمایم .وزارت کشور هم حقوق ریاست شهرداری مرا
نمیپرداخت وادارۀ بازنشستگی هم از تائید حکم حقوقی که معادل حقوق ریاست شهرداری تبریزصادر شده بود به استناد عدم

اجرای حکم وزارت کشور خودداری میکرد .در همین ایام آقای حکمت از وزارت کشور و از خدمت در دولت برکنار شد و آقای
سهیلی به وزارت کشور منصوب شد .من بوسیلۀ دوست مشترک آقای عمادکیا ،نامه کفیل وزارت کشور که نوشته بود قبل از
مالقات با وزیر به محل مأموریت نروید را با تقاضای دستور پرداخت حقوق فرستادم .ایشان موافقت کردند و تا ظهر همان روزحقوق
ریاست شهرداری را دریافت کردم و مشکل ادارۀ بازنشستگی هم حل شد.
در فاصلۀ تابستان به بررسی خوابگاه دانشجویان پرداخته و به تکمیل لوازم خوابگاه وسایل استراحت آنان و تجهیزکردن آشپزخانه
با وسائل مدرن و سالن ناهارخوری پرداختم .در ایام فراغت در ساعات غیر اداری اسناد هزینهها را با دقت بررسی میکردم و در
چند مورد ناچار به تعویض افراد ناسالم شدم .پس از آن اسناد هزینه با دقت فراوانی تهیه میشد و کوشش داشتم تا از تجهیزات،
محصوالت وآذوقههای دانشکده استفادۀ شخصی نشود.
در ایام تابستان البراتوار شیمی و البراتوار مخصوص مواد مختلف کشاورزی در دسترس استادان قرار داده شد و نیز با پایان دادن به
خدمت آقایان فاتح و مجید عدل ناظم مدرسه و افراد ناباب دیگری دانشکده روز اول مهر ماه  1618با عنوان رسمی دانشگاه آغاز به
کار نمود .خوشبختانه دانشکده دارای استادان متخصص درجه اول داخلی و خارجی بود که هم ۀشان به کار خود بسیار عالقمند
بودند و تا آنجائیکه که ممکن بود برای به راه انداختن البراتوارهای مختلف وکمک به روش رشد بیشتر نباتات همکاری فراوان
داشتند .من نیزبخصوص در آن زمان که جنگ بینالمللی در اروپا شروع شده بود با سعی فراوان برای پیشبرد کارهای دانشکده
کوشش میکردم.
اصالحات دیگردر دانشکدۀ کشاورزی و دامپروری
اطالع پیداکردم که اعلیحضرت در گذشته چندین بار از دانشکده بازدید کرده بودند .در یکی از این بازدیدها از تبدیل قبرستان
قدیمی که در محدودۀ دانشکده بود به باغ نباتات ،بسیار اظهار رضایت کرده بودند و درختانی که از خارج از ایران آورده شده و در
آن باغ کاشته شده بودند ،توجه شان را بیشتر جلب کرده و از وجود آفاتی که دور آن درختان را گرفته بود ناراحت شده و دستور
صریحی داده بودند .دلیل از وجود یک مقبره در داخل باغ را پرسیده بودند که چه تفاوتی این قبر که بصورت مقبره باقیمانده و چرا
آن را نگهداشتهاید ،پاسخی به ایشان داده نشده بود.
من با توجه به این موضوع واینکه همواره منتظر بازدید غیرمترقبه اعلیحضرت باشم ،از استاد دفع آفات خواستم که آفت این
درختان را که از تارهای عنکبوت پوشیده شده بود ،ازبین ببرند و ایشان پس از مدتی به من اطالع دادند که با وجود استفاده از
انواع مختلف دواها نتوانسته است کار مفیدی انجام دهد .ناچار دستور دادم چند کارگر با استفاده از نبردبان کلیۀ تارهای عنکبوت
را با دست از شاخهها جدانمایند .بطوریکه درختان بدون برگ بمانند وپس از این کاردستور دادم کلیۀ درختان را با آب تحت فشار
با لولۀ مخصوص شستشو دهند .این کار راپس از خشک شدن چند بار انجام دهند ،البته درختان بدون برگ بودند وپس از مدتی
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شاخهها به تدریج شروع به جوانهزدن شدند .در سال بعد نیز این درختان ب دون آفت سبز وخرم شده بودند .دستور دادم ساختمان

مقبره را هم تعمیر کرده با نصب چندین پنجره آنرا با تهیۀ قفسه وکتابخانه برای تشکیل کتابخانه ای اختصاص دادم.
در دیماه سال  1618آقای رام مدیرکل کشاورزی به من اطالع داد که شب قبل اعلیحضرت در هیئت دولت توجه دادند که چون
کشورکشاورزی است احتیاج دارد که برای کشاورزی متخصصین بیشتری داشته باشد .سعی شود که دانشکدۀ کشاورزی خیلی
بیشتر دانشجو بپذیرد .نظرشان این بود که حداقل دانشکده کشاورزی پنجهزار دانشجو داشته باشد که هر ساله بیشتر از هزار نفر
متخصص مورد لزوم را تربیت کند .به اطالع ایشان رسانیدم که چون دانشکدۀ کشاورزی از داوطلبان دوره دوم متوسطه دانشجو
میپذیرد با تمام اقدامات تربیتی وزارت فرهنگ در این  13سال عدۀ فارغ التحصیل دورۀ دوم متوسطه درایران درسال جاری حدود
 561نفربوده است که قریب  611نفر به دانشکدۀ نظام وارد میشوند و از بقیۀ داوطلبان دارای دیپلم متوسطه با وجود شش دانشکده
بزرگ در تهران مثل طب ،دندان پزشگی ،مهندسی یا حقوق ،و دانشسرای عالی حداکثری که میتوان برای این دانشکده یافت
چهل نفر بیشتر نخواهد بود و به آقای رام توضیح دادم که این موضوع باید به عامه اطالع داده شود که خود من که درسال 1613
موفق به دریافت دیپلم دوره دوم متوسطه شدم تعداد ما ده نفربود ،و فقط در دورۀ نخست وزیری اعلیحضرت از تمام این ده نفر
برای تعلیم وتربیت استفاده شد که از آن به بعد فارغالتحصیل های دورۀ دوم بیشتر شد که اکنون به  561نفر رسیده است.
آقای رام با ناراحتی زیاد گفتند که این حقیقت مشکل را حل نخواهد کرد وبه این صورت نمیتوان به اطالع اعلیحضرت رسانید .با
مشاهدۀ ناراحتی آقای رام ،راه حلی به نظرم رسید که با یک اقدام میتوان تا حدودی این وضع را تغییر داد .پیشنهاد کردم که برای
جلب دانشجوی بیشتر در کرج ،یک دوره دوم متوسطه شبانه روزی ایجاد کنیم ،که با تصویب وزارت فرهنگ ،به جای سه سال
مانند دانشسرای مقدماتی ،دورۀ تحصیل دوسال باشد ،و در این دو سال دروس مورد احتیاج دانشکده کشاورزی با برنامۀ خاصی
تدریس شود ،وبا اطالعی که از شهرستانها دارم مدارس سه سالۀ اول متوسطه به حد کافی وجود دارد .اولیای اطفال نیز قادر به
پرداخت مخارج اطفال خود در تهران نیستند .از داوطلبان تعهد ادامۀ تحصیل در دانشکدۀکشاورزی نیزگرفته شود .آقای رام
پیشنهاد من را یادداشت کرد و دو روز بعد به من اطالع داد که پیشنهاد تو را به اطالع اعلیحضرت رساندم .دستور اقدام صادر
کردند که برمبنای پیشنهاد شما یک دبیرستان دورۀ دوم شبانه روزی ایجاد گردد .گفتند که امسال اینکار انجام گیرد.
پس از بحث فراوان برای بودجه وتشریفات الزم برای دویست نفر در دو ماه را هشتادهزار تومان تخمین زدم وگمان میکردم که
برای تصویب این مبلغ مدتی وقت خواهم داشت تا برنامه را آماده کنم .ولی صبح روز بعد آقای رام من را به دفتر خود خواند و چک
هشتاد هزارتوما ن به امضای وزیر دارایی به نام دانشکدۀکشاورزی را به من داد! من ناچار تلگرافی به کلیۀ ادارات کشاورزی
استانهای دارای مدارس سه سالۀ متوسطه برای تشویق دارندگان گواهینامۀ سوم متوسطه به شرکت دردبیرستان شبانهروزی
مخابره کردم .برای تصویب برنامۀ دورۀ دوسالۀ این شبانهروزی به جای سه سال ،که موافقت شورای عالی فرهنگ و شورای
دانشگاه الزم داشت ،کار را آغازکردم .موافقتشان جلب شد و در روزنامهها به اطالع عموم رسانیده شد .از اوائل بهمن ماه
داوطلبان سوم متوسطه از شهرستانها رسیدند و شاگردان با تعهد ادامۀ تحصیل در دانشکده تا خاتمۀ دورۀ دانشکده مشغول
تحصیل شدند .
در دورهایکه در دانشکدۀ کرج بودم آن دانشکده مورد بازدید اعلیلحضرت ملکه مادر وشاهدخت اشرف وشمس قرار گرفت .از کلیۀ
موسسات بازدید به عمل آوردند و در اواخر سال  1618دستور دادند که کمیسر کشور شوروی به همراه چند استاد ومتخصص
کشاورزی از دانشکده بازدید نمایند ،و رئیس دانشکده منحصراً از آنان پذیرائی کندکه با موفقیت انجام شد.
کارهای دانشگاه به این ترتیب انجام میشد تا واقعۀ سوم شهریور  1631رخ داد و در وضع دانشکده نیز مؤثربود .در هفتم شهریور
رانندهها که من را

که از کرج به تهران آمدم در مقابل ادارۀ کل کشاورزی متوجه شدم که دو اتوموبیل دانشکده آنجا توقف کرده و
دیدند گفتند نظامیها میخواهند اتومبیلها را برای مصارف خود تصرف کنند .با اطالع اینکه اتوموبیل مخصوص دانشکده هم مواد
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مصرفی دانشکده و  31ح لب بنزین تحویل گرفته است ،هر سه اتومبیل را با استفاده از گارد کشاورزی به منزل یکی از دوستان که
دارای باغ بزرگی بود بردم و رانندگان را هم دراین باغ نگهداشتم.
اشغال ایران شهریور 0221
دو نفر از دوستان نیز به آن خانه آمدند و هر پنج نفر شب را آنجا خوابیدیم تا در ساعت سه بامداد که یکی از استادان دانشکده
آقای مهندس شقاقی با همسرش خانم فروغ خواجه نوری به آنجا آمدند و خبر دادند که اعلیحضرت تهران را ترک کرده وبه سوی
اصفهان عزیمت کردند .عده زیادی از افسران و اشخاص نیزبه سوی اصفهان رفتهاند وشما هم اتومبیل حاضر است بیائید برویم .من
قبول نکردم وگفتم من مسئولیت عده زیادی را عهدهدار هستم و برای من مشکلی پیش نخواهد آمد ولی شما که پدرتان افسر
عالیرتبه است میتوانید بروید .برای اینکه بعداً هیچ مشکلی برایتان پیش نیاید ،یک مرخصی یکماهه از تاریخ امروز برایتان صادر
خواهد شد تا با کمال راحتی به مسافرت بروید .پس از رفتن آنان دیدم دوستان من که هر چهار نفر پشت درب ایستاده و به
گفتگوی ما را شنیده ونگران شده بودند .آنها نیز اصرار داشتند که با داشتن سه اتوموبیل وکامیون بنزیندار ما هم برویم .با اصراری
که صاحبخانه و اقوامش داشتند به آنها گفتم شما میتوانید با هرکدام ازاین اتومبیلها را با راننده و بنزین در اختیارتان میگذارم
بروید ولی من نمیتوانم این کاررا بکنم و مسئولیت نگاهداری و آذوقه دادن دانشجویان را نادیده بگیرم و از آنان خواستم که با حافظ
مشورت کنیم که این بیت آمد:
«ز راه میکده یاران عنان بگردانید

چرا که حافظ ازاین راه رفت ومفلس شد»

پس از خواندن این بیت دوستان آرام گرفته وخوابیدیم .بامداد روز بعد مطلع شدیم که اعلیحضرت از تهران بیرون نرفتهاند ولی
ارتش ونظامیان متفرق و اوضاع داخلی بسیار ناراحتکننده شده .روزهای بحرانی را تا روز  35شهریور بجز رفتن به دانشکده
و اشتغال به انجام وظیفه چیزی را به یاد ندارم .تا در آن روز اعالم شد که اعلیجضرت به اصفهان رفتهاند و واالحضرت ولیعهد به
سلطنت رسیده و برای سوگند وفاداری در مجلس شورای ملی حضور خواهند یافت .دستور داده شد که با لباس تمام رسمی برای
شرکت دراین مراسم حضور یابم که طبق برنامه تشریفات انجام شد واعلیجضرت محمد رضاشاه با حالت خضوع پشت میز ریاست
مجلس باال آمدند .در حالیکه همه وکال حالت تعظیم گرفته بودند ،اعلیحضرت پس از خواندن قسمنامه از مجلس خارج شدند و یاد
تشریف فرمائی و مراجعت ایشان از سالن مجلس فراموش شدنی وقابل تشریح نیست .
در نتیجه این تغییر آقای ذکاء الملک فروغی دولت جدید را به مجلس معرفی کردند و«ادارۀ کل کشاورزی» به «وزارتخانۀ کشاورزی
و منابع طبیعی» تبدیل شد وآقای «علی اکبرحکیمی» به سمت وزیر کشاورزی معرفی شد و ایشان در وزارتخانه حاضر شدند.
دراین زمان روزنامهها آزادانه هر آنچه میخواستند نوشته و انواع انتقاد ،تهمت و افترا را روا داشته و به هرکس که میخواستند
پرخاش میکردند .من که با وزیر رابطه خانوادگی داشتم و ایشان نیز از کار دانشکده راضی بودند مشکلی نداشتم ،ولی وضع
وزارتخانه وتحریکهائی که ازهر سو میشد واداره دانشکده با اختیارات کامل که قبال داشتم و انجام میدادم روز به روز
مشکلترمیشد .تصمیم گرفتم خود را از مسئولیت دانشکدۀ کشاورزی رها سازم و از وزیر آقای حکیمی خواستم برای

دانشکدۀکشاورزی شخص دیگری که تحصیلکردۀ کشاورزی باشد در نظر بگیرند ومن را از این مسئولیت خالص کنند.
بعد ازمذاکرۀ طوالنی و با معرفی دکتر بهرامی 61که دارای دیپلم دکترای کشاورزی بود ،برای اینکار درنظر گرفته شد و در این موقع
روزنامۀ اطالعات در بارۀ اقدام من که شاگرد داوطلبی را برای سال اول دورۀ متوسطه قبول نکرده بودم ،مقالۀ زشتی انتشارداده

 « 73دکرت تقی هبرامی» نویسنده جغرافیای کشاورزی ایران .رجوع شود به فهرست سرپرستان دانشکده کشاورزی در وبگاه دانشکده
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بود .من با سابقۀ آشنائی که با آقای عباس مسعودی داشتم با تلفن موضوع را به ایشان توضیح دادم که پس از آن از ادامۀ مقاله
خودداری کرد و این دلیل قانع کننده ای برای آینده بود .لذا با اصرار وزیر را برای تعویض محل خدمت خود به ریاست کارگرینی
وزارت کشاورزی (رئیس قبلی محل خدمت را ترک وبه وزارت دارائی رفته بود و این سمت خالی بود) راضی شدند .هرسه حکم
ریاست کارگزینی وریاست دانشکدۀکشاورزی آقای بهرامی و ابالغ چهار ماه مرخصی استحقاقی خودم را به امضای وزیر رساندم
وبه اطالع وزیر رساندم تا مادامیکه شما وزیر هستید از مرخصی استفاده نخواهم کرد واین مرخصی برای زمانی است که تصمیم
بگیرید از این کارکناره گیری کنید وپس از آن من نیز از این مرخصی استفاده خواهم کرد که مورد پذیرش وزیر قرار گرفت و من
دردفترکارگزینی مشغول به کارشدم.
سرپرستی کارگزینی وزارت کشاورزی
دراین ایام چون دربارۀ حقوق ودرجات و رتبهها دولت ومجلس تغییراتی قائل شده بودند ،رؤسای کارگزینی بایستی در
کمیسیون های متشکله شرکت میکردند .بیشتر اوقات وقت من در خارج وزارتخانه و در این کمیسونها بودم وساعات بعد از ساعات
اداری به وزارتخانه آمده و به کارهای دیگر کار گزینی رسیدگی میکردم .در یکی از این بررسیها به موافقت نامهای دربارۀ ترفیع
و اضافۀ حقوق کارمندان که برای پرداخت به حسابداری میبایست ابالغ شود برخوردم ومتوجه شدم که ترفیعها همه مربوط به
کارمندان حسابداری است .با پرسش که بقیه چرا نیست متصدی مربوطه اطالع داد که هزار حکم ترفیع که متعلق به بقیۀ
کارمندان است باقیمانده و حسابداری با وجود تأ ئید قبلی از ارسال فرم الزم برای بازنشستگی خودداری نموده وفقط فرم
بازنشستگی کارمندان حسابداری را ارسال داشته است .ناچار یادداشتی به رئیس حسابداری نوشتم که اگر تا یک هفته گواهی
وجود اعتبار را صادر نکنند از پرداخت حقوق همۀ کارمندان حسابداری جلوگیری خواهم کرد .رئیس حسابداری بهانه کرد که
ماشیننویس کافی نداریم .فوراً دستور دادم کلیۀ دستگاه ماشین تحریر ادارات وماشین نویسها در سالنی در اختیار حسابداری
قرار گیرد تا در مدت یک هفته انجام گیرد .در مدت یکهفته اینکار انجام شد و موجب رفاه کارمندان دیگر رافراهم ساختم.
در همین ایام اطالع یافتم که وزیر قصد داشت از دولت استعفا دهد ومن پس از حصول اطمینان ضمن نامهای به وزارتخانه شروع
استفاده از مرخصی را به اطالع رسانیدم و از وزارتخانه خارج شدم .شنیدم آقای «مهندس احمد حسین عدل» برادر «مجید عدل»
به وزارت کشاورزی منصوب شدهاند وتوجهی نکردم ولی بعداً اطالع یافتم که آقای وزیر جدید هفت نفر بازرس را به دانشکده
کشاورزی فرستاده است که دربارۀ کارها وعملیات من بررسی وسوء استفاده هائی اگر انجام شده را گزارش دهند .چون کوچکترین
تخلفی را نیافتند ،این موضوع برای همیشه بسته شد.
من ایام مرخصی را درتهران ومنزل دوستان میگذرانیدم وحقوق من طبق حکم صادره پرداخت میشد .پس از پایان ایام مرخصی باز
به کسی مراجعه نکردم و دولت نیز تعییر کرده و آقای قوام السلطنه نخست وزیر شده بود وکماکان آقای احمد حسین عدل وزیر
کشاورزی باقی مانده بود روز  38شهریور 1631نامهای از وزارت کشاورزی رسید که پروندۀ شما به وزارت فرهنگ ارسال شده و روز
آخر شهریور به وزیر فرهنگ آقای «دکتر علی اکبرسیاسی» مراجعه کنید.

ااقتنل هب وزارت خواربار از طریق وزارتهای فرهنگ و دارائی(!) و بحران غله 0780
من روز آخر شهریور برای دیدن آقای دکتر سیاسی به آن وزارتخانه مراجعه کرده وخدمت آقای دکتر سیاسی رسیدم .به محض
ورود با حالت ناراحتی از من پرسیدند این چه انتقالی بود که برای خودت ساختی؟ ومن با تعجب وحیرت زیاد گفتم که من هیچ
اطالعی از این انتقال ندارم و اگر مورد قبول جنابعالی نیست ،به وزارت کشاورزی برگردانید ویا حکم انتظار خدمت صادر فرمائید.
با ناراحتی گفت منظورم انتقال به وزارت دارائی است و قبل از دریافت پروندهات از وزارت کشاورزی آقای نخست وزیر با تلفن
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دستور دادند که فوراً پروندۀ شما را به وزارت دارائی بفرستم و به آنجا منتقل کنم .من به ایشان گفتم که من هیچگونه اطالعی
ندارم وبه هیچکس مراجعه نکردم.
با ناراحتی زیاد به وزارت دارائی رفتم و آقای باقر کاظمی «مهذبالدوله» 69وزیر دارائی (در زمان اشتغال من در وزارت تجارت
وفوائد عامه مرا برای تدریس حساب ذهنی تجارتی منصوب کرده بودند) فوراً مرا پذیرفت وگفت ادارۀ کل بازرسی را منحل
کردهاند ،فعالً برای موضوعی که در دخانیات پیشآمده ،برو آنجا وتحقیقات را انجام بده تا ببینم .پس از دو روزکه کار دخانیات را

انجام دادم وبرای دیدار وزیر رفتم معلوم گردید به سمت وزیر خارجه تعیین شدهاند و دیگر دروزارت دارائی نیستند .وزارت دارائی
هم قصد دارد تا پروندۀ مرا به وزارت فرهنگ ارسال دارد.
ولی آقای «حاجعزالممالک اردالن» که به سمت وزیرخواربار تعیین شده بود و تمام امور کارگزینی وزارت خواربار را وزارت دارائی
انجام میداد از وجود من و این وضع اطالع پیدا کرده و مرا خواستند که به مالقاتشان بروم .پس از دیدار با ایشان دستور دادند که
نقلیهای که در اختیار من گذاشته شد به ورامین بروم و موجودی انبار غلۀ ورامین را برای مصرف تهران بفرستم.

فوراً با وسیلۀ
من پس از دو روز توقف در ورامین وانجام مأموریت به قصد دیدن آقای اردالن به اطاق وزیر رفتم و با تعجب دیدم که آقای «مهدی

فرخ» 68پشت میز وزارت نشستهاند ،که فوراً درب رابستم وعازم رفتن به بیرون از وزارتخانه شدم که پیشخدمت وزیربه من دردرب
خروجی وزارتخانه رسید و گفت آقای فرخ شما را میخواهند ببینند .در برابر پرسش من که ایشان ازکجا فهمید که من در اینجا

هستم به من گفت بالفاصله که شما درب را بستید وروانه شدید م را صدا زدند ودستور دادند که شما را به خدمتشان ببرم .من ناچار
به دیدارشان رفتم .پس از انجام تشریفات رسمی از جریان ورامین پرسیدند که انجام آنرا گزارش دادم .پس از مذاکرۀ زیادی به من
گفتند با سابقۀ خانوادگی که با آقای ذوالفقاری داری خواهش میکنم به زنجان بروی وسعی کنی موجودی انبار رابرای آذوقه تهران
برسانی و از آقای ذوالفقاری این کمک رابخواهی .من پس از گرفتن اختیارات کافی و وسیلۀ نقلیه فوراً به زنجان عزیمت کردم.
در این موقع مستشاری از امریکا برای امور خواربار استخدام شده بودبه نام آقای شریدن 21و معاونت وزارتخانه با آقای « سلمان
اسدی » و « مسعود فروغی » از دوستان بسیار نزدیک به سمت ریاست دفتروزارتخانه بود و با این سوابق با اطمینان بیشتری این
سمت راپذیرفتم .در بدو ورود به منزل ذوالفقاری ها وبا مذاکره با آنها اطالع پیداکردم که آقای احتشامی فرماندار وسایر رؤسای
ادا رات با افسران نیروی شوروی تماسی ندارند وفقط رئیس پست وتلگراف با آنها درتماس است.
فوراً با تلگرافی به آقای فرخ از نخست وزیر تقاضا کردم که آقای احتشامی فرماندار رابه نام مرخصی به تهران احضار و رئیس پست
وتلگراف را کفیل فرمانداری تعیین کنند ،چون با افسران شوروی ارتباط اداری دارد تا دربارۀ اجرای مقاصد از آنها کمک بگیریم که
همان روز آقای احتشامی بنام مرخصی احضار وکفالت فرمانداری را به رئیس پست وتلگراف ابالغ کرد.
پس از این انتقاالت از رئیس تلگراف خواستم که رئیس گروهان وستوان یکم متصدی « گ .پ .ئو OGPU { » .ادارۀ امنیت
شوروی } را برای آشنائی به منزل ذوالفقاری دعوت کرده و همراه بیاورد .اینکار به خوبی انجام گرفت و نامبردگان با مذاکره که
دربارۀ وضع ناحیه با کفیل فرمانداری در حین گفتگو اظهار داشتند که بزرگترین مشکل ما موضوع موجودی غله برای تامین آذوقه

 32قوام کابینهاش را در  1شهریور  1381تعمری کرده بود و مهذبالدوله جانشنی تقیزاده شده بود.
 30در اواخر خرداد  1381ادراه نظارت خواربار برای عدم احتکار حتت نظر َنست وزیر تشکیل شد 8 .مهر ماه  1381الحیه تاسیس وزارت خواربار به جملس تقدمی
شد و مهدی فرخ به عنوان وزیر معرفی شد.
 49در تاریخ  ۱۲آبان  ۲۸۱۲دکرت میلسپو برای ب ار دوم برای ریاست کل دارایی انتخاب شد .آقای شریدن آمریکایی برای خواربار و چهار آمریکایی دیگر مهکار
میلسپو باز دو نفر دیگر معاون میلسپو آقای ویویان آمریکایی برای وزارت خواربار و نیز استخدام گراشام آمریکایی برای ریاست گمرک و در تریماه  ۲۸۱۱شش نفر
دیگر آمریکایی برای مهکاری با میلسپو انتخاب شدند.
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شهرهای محدودۀ مسئولیت ماست که آیا تا شهریور آینده که محصول سال بعد به دست خواهد آمد موجودی غله کافی برای تامین
نان شهرهای مورد مسئولیت ما وجود دارد یا نه ،واین بزرگترین مشکل عملیاتی ما را فراهم کرده است .
من ازاین سخنان کلید و راه حل مشکل ماموریتم را پیداکردم و بدون ا ینکه سخنی بگویم پس از رفتن افسران شوروی با آقایان
خرمدره را بررسی و مشخص کردم که موجودی کافی و مقداری هم
ذوالفقاری ها وکفیل فرمانداری موجودی غله از زنجان تا میانه و 
قابل حمل به تهران است .ولی متأسفانه حمل ونقل وعبور ومرور و راه آهن تحت کنترل شدید شورویها بود و واگن های باری بدون
اجازه آنها قابل بارگیری نبود واجازۀ مخصوص ژنرال فرمانده کل مقیم باکو الزم بود و بدون موافقت آنها نمیتوان رفع نمود .دستور
مرکز هم این بود که از ذخیرۀ غله درشهر ها خودداری و غله مورد نیازهفتگی را به شهر ها برسانید .با اطالع از مشکل اصلی فردا
بدون آنکه کسی متوجه بشود به شش کامیون موجود در اداراۀ خواربار دستور دادم که بطور مسلسل از انبارهای اطراف غلهها را
خرمدره حمل کنند .دستور دادم که غلهها را در گونی مخصوص که هرکدام صد کیلو وزن جا داشت ،وزن
به مرکز میانه و زنجان و 
کرده و آنها را مهروموم نموده به کامیونها تحویل دهند .این عمل در مدت یکهفته انجام شد و میزان احتیاج هر شهر را تا شهریور
آینده محاسبه کرده و در انبارهای هریک از شهرها ذخیره کردم و به معیت رئیس تلگراف به افسران شوروی مراجعه کرده و از
هردونفر درخواست کردم که از انبارها بازدید نمایند .نامبردگان بادیدن گونیهای فراوان پرسیدند اینها چیست که با دادن ابزار
مخصوص به آنها معلوم شد که همه محتوی گندم پاک وقابل استفاده است .از مقدار پرسیدند به آنان گفتم که هرکیسه یکصد
کیلو وزن دارد وخواهشمندم بشمارید .پس از محاسبه و درنظز گرفتن میزان مصرف روزانۀ هرشهراطمینان پیدا کردند که تا
شهریورماه سال آینده غله موجود کفایت میکند و برمبنای پیشنهاد من که سرباز مخصوصی در هر انبار بگذارند که مسئول ورود
وخروج غله شده و میزان مصرف روزانه هر شهر گندم تحویل آسیابانها بدهند .در غیر اینصورت از خروج غله از انبار ممانعت کنند.
پس از بازدید افسران شوروی از انبارهای میانه وخرم دره نیز که به همین ترتیب آماده شده بود توسط کفیل فرمانداری به من
مراجعه و موافقت خود را اعالم کردند .با امضاء خود و مامور «گ .پ .او ».به خط روسی دو خط نوشته روی شیشه کامیونهای ادارۀ
خواربار نصب کردند .پس از آن در هریک از نواحی مامور بازرسی وکنترل عبور ومرور وحمل ونقل با دیدن این نامه هیچ مانع
ومشکل ی دیگر وجود نداشت وکامیونهای ما به آذربایجان رفته ومراجعت میکردند.
دستوردادم مقداری شکر از میانه به اردبیل وسراب برده شود ودرمقابل غلههای موجود درانبارها به راه آهن میانه تحویل دهند
که به تهران حمل شود .چون دراینمدت مرخصی فرماندار آقای احتشامی پایان یافته بود و او در سرکار خود حاضر شده بود ،ناچار
شدم با تلگراف مستقیم به نخست وزیر اطالع بدهم که فوراً آقای احتشامی احضار شود وکماکان رئیس پست وتلگراف کفیل
فرمانداری راعهده دار باشد .بالفاصله حکم به امضای آقای قوامالسلطنه صادر شد و آقای احتشامی فوری به تهران احضار شد.
من نیز آمادۀ ارسال موجودی های مازاد انبارها به تهران بودم وافسران شوروی با حضور کفیل فرمانداری به من گفتند که اقدام
شما در جهت اطمینان خاطر ما به حدی است که هیچوقت نمیتوانستیم باور کنیم ،و اجازه بارگیری وحمل غله برای به تهران
واجازه حرکت راه آهن را صادر کردیم .اما باطناً یک ناراحتی داریم و اطمینان نداریم که با این زحمتی که کشیدید تا مازاد غله را
به تهران برسانید ،آیا به مصرف اهالی تهران میرسد یا آیا انگلیسیها آنرا ظبط ومصرف میکنند؟ در پاسخ گفتم هریک از این واگن
های حامل گندم را که ادارۀ غله مهر میکند بهتر است برای اطمینان شما نیز یک مهر به آن واگن بزنید و برای هرواگن غله دوسرباز
غلهها درسیلوی تهران تخلیه شوند ،مهر خود را بردارند تا واگن را تخلیه نمایند
همراه راه آهن به تهران بفرستید .درصورتیکه 
و مراجعت نمایند ودر غیر این صورت واگن را بدون تخلیه برگردانند .به این طریق مدتی که در زنجان مأموریت داشتم بدون هیچ
اشکالی هرروز کامیونهای ششگانه باحمل شکر به سراب واردبیل بارگیری کرده و غله رابه میانه میرساندند وبه تهران حمل میشد.
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حل مسئله « اُفت » غله
در اولین اقدام برای فرستادن غله از اولین انبار نزدیک به زنجان که دریکی از ایستگاهای راه آهن میانه وزنجان واقع بود بدون
اطالع وتوجه دیگران انبار و موجودی ودفتر حساب خرید را از متصدیان مربوطه گرفتم ومحل خدمت آنان را به محل دیگری
منتقل کرده وهمان روز انبار رابه متصدی دیگری که از بازار زنجان آماده کرده بودم واگذار نمودم .نتیجه اینکار وضع بسیار غیر
منتظرهای را نشان داد .با رسیدگی که به دفتر خرید وورود گندم به انبار کردم ،موضوع سوءاستفاده از طریق انبارداریهای مملکت
و افت در کمیت که مورد نظر متصدیان مرکز بود برای من روشن شد .بدین ترتیب که زمان خرید از زارعین قپانها را دستکاری
کرده بودند تا کمتر از میزان حقیقی نشان دهد! ودر موقع تنظیم سند خرید به عنوان اینکه غلهها خوب تمیز نشده از صدی پنج
تا صدی ده بیشتر کسر میکردند! و در همان روز مشخص شد که طبق دفاتر موجودی انبار دویست تن بود در حالیکه سیصد وپنجاه
تن از همان انبار به تهران حمل شد! با این تجربه در موارد بعدی واصالح انبارها واز بین بردن افت وجلوگیری ازاین قبیل ،اقدام
کردم.
روزتاراج منزل قوام غله به تهران میرسد
دراوایل زمستان رئیس تلگراف (کفیل فرمانداری) به من اطالع داد که فوری درتلگرافخانه حاضرباشم .رئیس تلگرافخانه به من
گفت تلگرافچی نخست وزیری از سوی نخست وزیر پرسیده است که آقای حکیمی چه کار میکند و او جواب داده است که مشغول
حمل غله به تهران است .دوباره دستور دادند که خود آقای حکیمی درتلگرافخانه حاضر وحضوراً صحبت کنند .با رسیدن من
تلگرافچی جضور من را اطالع داد .از نخست وزیری پرسیدند که برای فرستادن غله به تهران چه اقدامی کردهاید و من جواب دادم
موجودیهای اضافی زنجان را امروز به تهران میرسانند .امروز نیز هشتاد تن از اردبیل به میانه رسانیدم که با راه آهن به تهران

میرسانند .دوباره گفته شد که آقای حکیمی خوب توجه کند که هم اکنون با همین سیم با آقای فهیمالملک استاندار تبریز و آقای
دولتشاهی پیشکار دارائی درتماس هستیم و آنها میگویند شورویها اجازه نمیدهند که غله از آذربایجان خارج شود وشما میگوئید
از اردبیل غله را به میانه آورده وبه تهران فرستاده اید! من پاسخ دادم که من خوب از جریان مطلع هستم وآنچه اظهار کردم خالف
نیست.
درهمین وقت تلگرافی به امضای نخست وزیر رسید که چه اقدامی کردهاید و چگونه میتوان فهمید .گفتم واگن حامل غله عالمت
میانه و مهر متصدی میانه را دارد وامروز که به تهران میرسد؛ دستور رسیدگی را صادر فرمائید ،ولی در بارۀ طرز عمل باید مطلب را
حضوری به اطالع برسانم .دو روز بعد که غله به تهران رسیده بود روز  11آذربود که تظاهرات مردم برعلیه قوام وتقاضای نان کرده
ومنزل قوام را آتش زده بودند و رسیدن این غله موجب رفاه را فراهم کرده بود که تلگرافی از نخست وزیری رسید و آنچه به خاطر
دارم به این شرح:
آقای عبدالحمید حکیمی
خدمتی که شما در این چند روز برای رسانیدن غله به تهران مبذول داشته اید در تاریخ ایران ثبت
میشود و فراموش نخواهد شد واز خدمات شما به نحو مؤثری قدردانی به عمل خواهد آمد.

احمد قوام -مهدی فرخ -93سلمان اسدی – شریدن.

اینک باید توضیح دهم که جمع آوری غله درانبارهای داخل شهرها و جلب موافقت افسران شوروی قابل گزارش کتبی و رسمی
نبود .هرگونه اطالعی موجب مجرم شناختن من میشد ،زیرا این عمل برخالف دستور صریح وزارتخانه  -که دستورداده بودند « از
انبار کردن غله درداخل شهرها خودداری کنید »  -انجام شده بود وهیچگاه به کسی نگفتم .دو روز بعد پس از پایان روز برای
استراحت به منزل ذوالفقاری رفتم که با آقایان فرخ وزیر خواربار و سه نفر از رؤسای وزارتخانه روبروشدم .آقای وزیر با من با
احترام زیاد رفتار کرد و در حین شام خوردن به من گفت که فردا ما به تبریز میرویم وشما هم باما بیائید .من ازایشان خواستم تا
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مرا معاف فرمایند ولی قبول نکردند و من که به هیچ وجه نمیخواستم بخصوص با همراهانی که با ایشان بودند وبا روحیه من مطابقت
نداشتند همراه باشم.
از ذوا لفقاری کمک طلبیدم ودر صبح روزبعد تظاهرات مردم دردم درب منزل او که فریاد میزدند «حکیمی ضامن ومسئول نان
ماست » « ،با ضمانت او موجودی غلهمان را به تهران فرستادیم» « ،از خروج حکیمی از زنجان ممانعت میکنیم » مانع رفتنم شدند و
در نتیجه فرخ و همراهان ناچار به حرکت شدند .پس از پانزده روز بدون انجام هیچکاری به زنجان مراجعت کردند و از من در مورد
حمل غله به تهران پرسیدند که به اطالع رساندم که در تمام مدت مسافرت شما به همان ترتیب گندم ازمیانه به تهران حمل شد
و 611تن هم که ذوالفقاریها دادند به تهران فرستادم .پرسید بهاء این سیصد تن رادادهای که گفتم پول در اختیار نداشتم و ایشان
شبانه رئیس بانک ملی راخواستند تا مبلغ الزم را به ایشان برسانند ،و خود وزیر شخصاً به آقای ذوالفقاری پرداخت کردند و نیز به
من گفتند باید با من به تهران بیائی که گفتم به هیچکس نفرمائید و من به عنوان بدرقه همراه شما به تهران میآیم .گفتند به
«سرهنگ امانپور» دستور دادم که فردا خود را به زنجان برساند و جانشین توشود و من نیز صبح روزبعد ازخداحافظی از ذوالفقاری
وارئیس تلگراف به عنوان بدرقه به تهران مراجعت کردم.
سرپرستی خواربارغرب تحتاشغال انگلیسها برای وابستۀ(!) شوروی
در وزارتخانه آقای اسدی و شریدن از من تقدیر فراوانی کردند و دو روز بعد آقای فرخ به من اطالع دادند که به مدیریت کل خواربار
غرب منصوب شدهای والبته رتبۀ  8من را با ابالغ جداگانه صادر کرده بودند ،من از قبول رفتن به غرب عذر خواستم وگفتم چون
غرب در اشغال انگلیسهاست و برای من کار کردن با آنها ممکن نیست و معذورم.
فردا صبح آقای حکیم الملک که سمت وزیر مشاور را درکابینه داشت ،تلفنی از من در اینباره توضیح خواستند که آیا تو این حرف
زدهای؟ توضیح دادم که انگلیسها هیچ وقت نظر اصلی خود را بیان نمیکنند و درکارها مداخله مستقیم میکنند .میدانم که که
را 
کار من در آن نواحی نتیجۀ خوبی نخواهد داشت وایشان درجواب من گفتند که وزیر شما را وابسته به شورویها شناخته و رسماً به
دولت معرفی کرده است و من به ایشان اطمینان قطعی دادم که چنین چیزی در بین نبوده و من پس از اینکه مشکل آنان را دانستم
که منطقی بود ،برای رفع مشکل آنان اقدام کردم ،وهمه کارها برطبق نظر من وتراضی طرفین انجام و برای کشور خدمت مناسبی
انجام دادم .چون اطمینان دارم که در غرب نخواهم توانست خدمت صحیحی را انجام دهم از قبول آن معذرت خواستم .
نخستوزیر نیز از من توضیح خواستند که بوسیلۀ آقای اسدی همین مطلب را به ایشان اطالع دادم و موضوع

سپس آقای قوام
راخاتمه یافته میدانستم تا سه روز بعد آقای شریدن مستشار امریکائی وزارت خواربار به من گفت که « درجلسۀ سیاسی متفقین
مطلب شما را به آقای بوالرد وزیر مختار انگلیس گفتم که شما دربارۀ مأمورین ایرانی که برای انجام امور مربوطه به اوضاع فعلی
ایرانیها اشخاص کارآمد و مفید وصالح و درست کار

انتخاب میکنید ،اشتباه بزرگی را مرتکب میشوید ،زیرا دربین کارمندان دولت و
وجود دارد که در هیچ حالی مورد استفاده قرارنمیدهید وآنها را بایک مهر باطله از کارها خارج میکنید و بحث را ادامه دادم تا تو را
معرفی کردم که با چه وضع خاصی درنواحی اشغال شوروی باچه سادگی بزرگترین خدمت را انجام دادی .آقای بوالرد از من خواست
که تو را درنواحی غرب که در اختیار انگلیسهاست روانه کنم ».
من به آقای شریدن نظر خود را در باره انگلیسها به شرح زیربیان کردم :که سیاست آنها همیشه برمبنای وارونه بوده وکارهای در
خواستی آنها برای نتیجه گیری معکوس مورد نظر آنها میباشد و به همین دلیل من از آنها دوری کرده و میکنم ولی شما که مستشار
نیرنگیها را فائق شوم

رسمی هستید با اطالع به سوابق هرگاه که فکر میکنید من قادر خواهم بود که به این نوع مشکالت و
و خدمتی انجام دهم ،این دستور را اجراء میکنم .پس از مذاکرات مفصل با صدور حکم مدیرکلی خواربارغرب ،من با اختیار گرفتن
یک اتومبیل بنز نو ویک رانندۀ مطمئن به نام « درویش » به غرب رفتم.
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در هفتۀ اول شهرهای همدان مالیر و کرمانشاه و قصرشیرین و سنندج و سقز را بازدید کردم وبصورت کلی از وضع موجودی انبارها
اطالع پیداکردم .به وضع دکانهای نانوائی و طرز دریافت آرد مورد مصرف روزانه و آسیابهای تهیۀ آرد اطالع کافی به دست آوردم.
هفته دوم نحوۀ تحویل و تحول به آسیابها و تحویل آرد به نانواها را تحت نظر گرفتم و سعی در رفاه نان شهرها کردم .متوجه
سوءاستفادههای دستگاههای وابسته به خارجیها و نظامیان وپلیس و غیره شدم و از دخالتها جلوگیری کردم.
پس از دو هفته برای اطالع از مرکز به تهران آمدم و در این فاصله دولت قوام کنارهگیری کرده 21و دولت دیگری به سر کار آمده بود.
وزارت خواربار به آقای «سید محمد تدین» که با ایشان در زمانی که وزارت فرهنگ را عهده دار بود سوابق زیادی داشتم ،واگذار
شد .من برای دیدن آقای شریدن رفتم که ایشان در حالی که مشغول نوشتن پیش نویسی بودند با دیدن من پیش نویس را
پاره کرده و گفتند بسیار در وقت مناسب آمدی .داشتم تلگرافی به تو اطالع میدادم که فوراً به تهران مراجعت نمائی .دیگر الزم
نیست به غرب برگردی و چنانچه خود تشخیص داده بودی ادامۀ خدمت تو در مناطقی که مورد اشغال انگلیسهاست امکان نخواهد
داشت .پرسیدم چه اتفاقی افتاده است که شما را متوجه این نظر من کرده است .ایشان گفتند که عمل متصدی خواربار کرند که
برمبنای دستور مستقیم انگلیسها غله را به مصرف اهالی کرند رسانیده و موجودی را ازبین برده است وانفصال او از کار طبق
دستور تو به عمل آمده سبب ناراحتی انگلیسها شده است و این رفتارمن رامتوجه گفته قبلی توکرد و تصمیم به احضارت گرفته
بودم که خودت آمدی .من نیز به ایشان گفتم این کوچکترین اتفاق بوده است وگزارش کامل وقایع غرب را به اطالعش رساندم.
ایشان بالفاصله رئیس کارگزینی را احضار کرده و به او دستور داد که یک میز وصندلی در اطاقش برای من فوری آماده کنند
ودستور داد به هیچوجه به کارهای غرب مداخله نکن و مطالبی را که به من اطالع دادی به هیچکس ابرازنکن ،و حتی وزیر
و معاونش نیز از این وقایع نباید اطالع حاصل کنند .سه روز این وضع ادامه داشت ومن دردفتر آقای شریدن مشغول به کار شدم.
روز سوم ساعت ده متوجه مذاکره تلفنی شریدن شدم که با ناراحتی صحبت میکرد .پس از چند دقیقه مذاکره دست خود را روی
گوشی تلفن گذاشت وبه من گفت « بوالرد است که دلیل آمدن تو به تهران را میپرسد ومیگوید چرا به غرب برنگشته است
ومیگوید که در تمام شهرهای بین راه ،در نتیجه کمبود نان اهالی شهر اعتراض کردهاند ،ودر داخل کوچه ها وخیابانها بطوری
مزاحم هستند که عبورو مرور کامیونهای محتوی اسلحه متفقین غیر ممکن شده است .کامیونها در بیرون شهر متوقف شدهاند و
وضع در حالتی است که عبور کامیونها درشب نیز غیر ممکن است .آقای حکیمی را فورا به محل اعزام دارید تا رفع مشکل شود ».
حال تو چه میگوئی در جواب گفتم من همه چیز را به شما گفتم و میدانید مشکل اصلی دخالت مستقیم مأموران انگلیسی در این
امور است و تا آنجا که ممکن بود انجام دادم وخودتان تشخیص دادید که ادامۀ خدمت من در غرب برای من ناراحتی ایجاد خواهد
کرد و چون به خودتان همۀ گزارش را دادم جواب آن با خودتان است.
آقای شریدن گفت خدمت من در ایران موقتی است و ایران را ترک خواهم کرد ولی ادامۀ خدمت تو در غرب و این اطالعات و رفتار
تو خطر را برایت فراهم خواهد کرد و من به هیچوجه حاضر نیستم که ادامه پیداکند .گفتم من درباره خطر ،در زمان قبول اینکار از
آن بخوبی آگاهی داشتم ،و شما مستشار کارها هستید و ما حق هیچ اظهارنظری در بارۀ تصمیمی که میگیرید نداریم واکنون همه
چیز را به اختیار و نظر شما واگذار میکنم و چنانچه درقبل نیز برای اجرای نظر شما کار را قبول کردم ،هرگونه تصمیمی که اتخاذ
کردید ،انجام میدهم .سپس آقای شریدن بالفاصله با تلفن با بوالرد صحبت کرد و همه تفصیل را به همان صورت پیش آمده اظهار
کرد و مطالبی هم که گفتم همه را به بوالرد گفت واضافه کرد :من برای اولین بار در عمرم از یک مستخدم دولت میشنوم که با علم
به وضعیت ناراحتکننده و اطالع از خطری که او را حتماً تهدید میکند بطورصریح به موضوع اهمیت نمیدهد ،و به این دلیل من
حاضر نیستم این مشکل را از او دوباره بخواهم ،و دخالت مأمورین شما در امور این مشکالت را ایجاد کرده است ،و من حاضر به
اتخاذ چنین تصمیمی وتحمیل اراده به حکیمی را ندارم .مذاکرات با تلفن قطع شد.

 41اواخر هبمن  1381علی سهیلی با رای جملس انتخاب شد .تدین وزیر مشاور اعالم شد .اعالم وزیر خواربار به بعد موکول شد 13 .اسفند ،تدین وزیر خواربار شد.
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درست یک ساعت بعد دوباره مذاکره تلفنی با بوالرد تجدید شد وپس از مدتی مذاکره آقای شریدن به من گفت آقای بوالرد رسماً
اعالم کرد که به کلیۀ مأمورین دستور داده است که از هرگونه دخالت در امور خواربار خودداری کنند و آنچه میخواهند از شخص
آقای حکیمی بخواهند و اصوالً بدون اطالع آقای حکیمی حق هیچ اقدامی ندارند .تو با این وصف چه میگوئی و چه خواهی کرد.
گفتم تصمیم با شماست .گفت با این وضع مشکلی نخواهی داشت و گفتم با تصمیمی که گرفتید من آمادهام ونیم ساعت دیگر از
تهران به سوی همدان حرکت میکنم .به آقای بوالرد بفرمائید که به کنسول انگلیس در همدان اطالع دهند که در ساعت پنج بعد از
ظهر در دفتر ریاست همدان حاضر شود ودر همان ساعت هم کامیونهای متفقین به عبور ادامه دهند .هرگونه پیشآمدی با
مسئولیت من خواهد بود ،ودر ساعت  9بعدازظهر امروز درمالیر و 9بامداد فردا در کرمانشاه هم همین اقدام رامیتوانند بکنند.
با تلفن از منزل خداحافظی کرده وبه سوی همدان حرکت کردم .درست ساعت پنج به دفتر رئیس خواربار آقای مشیری و آقای هابز
کنسول انگلیس همدان وسرگرد سیمونز واسطه دستگاههای متفقین ووزارت خواربار حضور داشتند .بالفاصله به آقای مشیری
دستور دادم سه نفراز نانوایان معتبرشهر رابخواهند که در دفتر ادارۀ خواربار حاضرشوند  .به فاصله یکربع بعد نامبردگان دردفتر
حاضر شدند و با گفتگو با آنان مشکالتشان از آنان خواستم .به ایشان گفتم که شما بروید و نان مردم را طبق معمول تهیه وبه
اختیار مردم بگذارید ،و محاسبۀ زیان شما انجام و رفع خواهد شد .بالفاصله هرسه نانوا گفتند از محل شهرستان همدان به ما
گفتند که اتومبیل شما وارد شهر شدهاست ورسیدگی خواهید کرد و ما هم به اطمینان به شما ،کار پخت را شروع کردیم
وهیچگونه مشکلی نیست .کن سول و آقای سیمونس با شنیدن این مذاکرات فوراً از دفتر خارج شده وبرای اطمینان به بازدید
نانوائیها و وعبور آزاد کامیونهای متفقین پرداختند .پس از مدت کوتاهی به ادارۀ خواربار برگشتند وبه مالیر حرکت کردیم .آنجا

هم به همین رویه انجام شد وکنسول وآقای سیمونز پس از اطمینان از وضع نان وعبور ومرور آزاد کامیونهای متفقین به همدان
برگشتند ،و من شبانه به کرمانشاه حرکت کردم.
ساعت  9صبح با حضور کنسول انگلیس وافسر رابطه متفقین وایجاد نظم مقرر ،درتهیۀ نان شهر اطمینان یافتند و رفتند .من پس
از رسیدگی به وضع اداره خواربار که رئیس مستقلی نداشت وپس از اطمینان به سنندج و شهرهای دیگر ،به همدان مراجعت نمودم
و به رسیدگی به امور خواربار غرب پرداختم.
برنامه کاریم برای یکسالی که به این کار اشتغال داشتم اینطور بود :روزهای شنبه و یکشنبه در همدان ،دوشنبه درمالیر ،سه شنبه
وچهارشنبه در کرمانشاه ،وپنجشنبه در سنندج و کردستان ،بازدید از انبارها میپرداختم .ودرموقع ورود به شهرها از وجود
دوستانی که درآن شهرها داشتم استفاده میکردم ،ولی در کرمانشاه در هتلی که نزدیک به ادارۀ خواربار بود ،سکونت میکردم.
هرماه ،دو روز هم برای اطالع از وضع اداری به تهران میرفتم .در تهران پیشآمدهای مهم را حضوراً به آقای شریدن گزارش
میدادم.
از وقایعی که در این مدت اتفاق افتاد تا آنجائیکه آنها را به خاطر دارم توضیح میدهم :نخست ،پیشگیری از دستگاهای مختلف
( اعم از ادارا ههای ایرانی و انگلیسی مثل پلیس و شرکت نفت) که هریک برای خود سهمیه معین و جداگانه دریافت میداشتند،
جلوگیری شد و به آنان گفته شد به نانوایان به صورت عادی مراجعه کنند .نان وشکر مورد احتیاج هر شهر دقیقاً محاسبه واجرا
شد .به هر فروشنده درمور د تحویل جنس تذکر داده میشد که از تحویل جنس به اشخاص غیر مقیم در مقابل دریافت کوپن آن
محل خودداری کنند .در نتیجه مقدار مصرف ماهیانه هرشهر برمبنای طیق میزان مصرف ساکنین آن ناحیه روشن شد که موجب
ناراحتی اشخاصی که تقلبی کوپن اضافی به دست آورده بودند شده بود.
به عنوان نمونه روزی آقای «سردار اکرم قراگوزلو» فرماندارهمدان با تلفن از من خواست که برای انجام کاری فوری به همدان بروم،
و من نیز بالفاصله از کرمانشاه به همدان رفتم .با دیدار ایشان مشخص شد که کنسول انگلیس اطالع پیدا کرده است که تعداد
کوپنهای منتشره در همدان خیلی بیشتر از عدۀ ساکنان شهر همدان است ومورد سوءاستفاده قرار گرفته است و تصمیم گرفته
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است که روز شنبه کوپن های نان وقند وشکر در همدان تجدید شود ،و از من مصراً میخواست که حتماً به اینکار اقدام کنم ،و از من
قول گرفت که این کار را انجام دهم.
من به جای رفتن به ادارۀ خواربار به دیدن کنسول انگلیس آقای هابز رفتم و از ایشان خواستم تا به من بگویند موضوع چیست.
ایشان گفتند در زمان تحویل کوپنها در همدان سوءاستفاده شده است ،وبه جای یکصد وپنجاه هزار کوپن که تعداد اهالی همدان
است ،یکصد هزار کوپن اضافی توزیع شده است که فعالً مورد استفادۀ دارندگان کوپن اضافی قرار گرفته است .باید این کوپنها
باطل و مجدداً به میزان قطعی ساکنین همدان صادر و توزیع شود .من قبل از گفتن مشکالت اجرای این موضوع از ایشان پرسیدم
شما تعداد ساکنین همدان را میدانید و مصرف این عده درماه برای نان دریکروز و برای شکر درهرماه چه میزان میشود .در جواب
مقدار آنرا تعیین کرد و من گفتم آیا شما میدانید که ادارۀ خواربار از تاریخ شروع کار من در این ناحیه میزان مصرفی تمام مواد
جیره بندی شده در همین مقدار تعیین شده و تحویل متصدیان فروش میشود ،و از آن بیشتر توزیع نشده؟ از او خواستم که با
تلفن از رئیس خواربار مقدار تحویلی هر بار برای شهر همدان را استفسار کند  .با انجام اینکار حیرتزده پرسید پس این عده که
از این موضوع شکایت دارند و به کنسولگری مراجعه میکنند ،چیست؟ جواب دادم این عده همان دارندگان کوپنهای زیادی
هستند(!) که نمیتوانند اینجا استفاده کنند و ناچارند درشهرستانهای خارج از غرب استفاده کرده و دستمزدی نیز بپردازند .اینها
دهاند .با توضیح مشکالت تعویض آنها ،نامبرده با تلفن به آقای فرمانداراطالع داد که از تجدید توزیع
هستند که سروصدا ایجاد کر 
کوپن خودداری شود.
موارد دیگرزیادی از خالفکاری ها را جلوگیری کردم .روزی خانمی در خیابانی در کرمانشاه به من نانی را نشان داده گفت ببیند
چه نجساتی در این نان به ما میدهند که از او خواستم نانوا را شنا سائی کرده و فوراً با تماس با فرماندۀ ژاندارمری خواستم چندین
ژاندارم همزمان به خانه و دکان نانوائی او وارد شده و در خانۀ او چندین خروار آرد پاک و خوب پیدا شد که به دیگران نانوایان داده
شد و دکان او در تمام مأموریت من بسته ماند .او با شراکت مسئولین از این راه سوءاستفاده میکردند که جلوگیری شد .به من خبر
دادند که استاندار کرمانشاه از هر نانوائی مبلغ پانصد ریال دریافت داشته است .من بالفاصله برای رسیگی به این امر دادستان
کرمانشاه را به دفتر خواستم ومطلب را به ایشان گفتم .برای رسیدگی سه نفر از نانوایان را احضار و با حضور دادستان از آنها
موضوع را استفسار کردیم .نانوایان از جواب درست خودداری میکردند ،و با ادامه پرسشها یکی از نانوایان بدون هیچ مشکلی گفت
که این رسیدگی برای چیست؟ اگر برای سوءاستفاده است که خودتان هم انجام میدهید ،برای چه میخواهید برای دیگران دردسر
فراهم کنید ،شما خودتان هرروزه ازمیزان دریافتی به صندوق حسابرسی موقع تحویل یکصد کیلو آرد به قیمت دولتی به نانوایان و
ندادن کسر خورده پول هر نانوا که هرروزجمع آن مبلغ زیادی است نپرداخته وآنرا به شخص شما میپردازند ودادستان به این
موضوع نمیرسد واین موضوع رابا این وضع مورد بررسی قرار میدهید.
البته برای من دانستن وضع افتضاحآمیز که درتشکیالت خودم جریان داشته ناراحتکننده بود به این دلیل فوراً موضوع را
رسیدگی کردم و معلوم شد که این مبلغ هرروز جمعآوری و بین معاون خواربار و رئیس حسابداری و صندوق و انبارهرروزه تقسیم
میشود .بالفاصله نامبردگان را اخراج وبرای پیش گیری از چنین اتفاقاتی دستور دادم که نانواها به جای پرداخت وجه نقد به
صندوق ادارۀ خواربار ،وجه را به بانک ملی تحویل داده وبا دریافت رسید وجه آنرا برای تحویل گرفتن آرد به انبار مراجعه کنند و
صندوق انبار حق دریافت هیچگونه وجه نقد را نخواهد داشت .موضوع استاندار هم که به افتضاح کشیده شده بود موجب
کنارهگیری نامبرده شد وسه روز بعد کرمانشاه را ترک کرد.

دخالت فرماندار نظامی (انگلیسی) متفقین در انتخابات
حیرتآوری در زمان شروع انتخابات مجلس شورای ملی در سال  1633اتفاق افتاد .من با وجود این که در آن زمان

دیگر واقعه
هشت ماه درغرب مشغول به کار بودم ،دیداری با مامورین خارجی نداشتم و چون عموماً درمسافرت بودم ،در مراسم آنان شرکت
برنامهام عازم سنندج بودم ،تلفنی کلنل نظامی انگلیس فرماندار کل منطقه از من خواست ،که در دفترم

نمیکردم .روزی که برابر
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منتظر ایشان بشوم چون کار الزمی با من دارد .در جواب گفتم چون عازم سنندج هستم ،االن به دفتر شما میآیم که بتوانم به

موقع به کار خود برسم .در سالن انتظار رؤسای ادارات را دیدم که همگی به انتظار دیدن فرمادارکل کلنل «فلچر» 23بودند .زمانی که
وارد شدم مستخدم گفت اقای حکیمی بفرمائید که آقای کلنل منتظر شما هستند .برای اولین و آخرین بار به این اطاق وارد شدم
وبعد از مراسم آشنائی با کلنل کردم ،گفت چون شما عازم هستید مطلب را فوری بگویم .شما میدانید که انتخابات مجلس شورای

ملی درجریان است .آقای «مظفر فیروز» خود را کاندیدای این ناحیه کردهاست .عموی او آقای «میم .ف 26».را که (دولت) شما برای
مترجمی مستشار امریکائی استخدام کردهاید ،دربارۀ این انتخابات اقدامات جدی به عمل میاورد و چون دولت انگلستان به هیچ
وجه مایل نیست که آقای مظفر فیروز انتخاب شود از شما میخواهم فوری به خدمت مترجم خاتمه بدهید و او را به تهران روانه
نمائید تا ازدخالت او جلوگیری شود .در جواب گفتم آقای کلنل برطیق قوانین مملکتی مامورین دولت برای شرکت در انتخابات
آن ها را به این عنوان نمیشود از خدمت برکنار کرد و فقط درصورتیکه از محل ماموریت خود سوءاستفاده کرده ،در
آزادند و 
آنصورت مجرم شناخته میشوند ،و خواهش میکنم اگر این آقای مترجم در این باره دخالتی اداری کردهاست ،اطالع فرمائید.
ایشان گفتند :آیا گفته من کافی نیست ،که دراین جریان اقدام غیر قانونی میکند .به پاسخ گفتم ،من اطمینان دارم که آنچه اظهار
می دارید درست است ولی من از نظر اداری احتیاج به سند ومدرکی دارم تا برمبنای آن رسیدگی کرده وحکم صادر کنم .و لی کلنل

فلچ ر روی استدالل خود مصر بود ومن از قبول آن رسما خودداری کردم.
انتخابات  0222و سوءاستفادههای اشخاص و احزاب
از اطاق او خارج شد م وبا تلفن از دادستان کرمانشاه خواهش کردم که با حضور او با مترجم صحبت کنم .مترجم را خواستم و با
اتوموبیل او به سوی بیستون رفتیم و در یکی از مزارع توقف کردیم .من موضوع را درحضور دادستان به مترجم گفتم که یا هیچ
اقدامی نکن و یا برای مدت انتخابات تقاضای مرخصی بکن .ولی آقای مترجم اظهار داشت که من اصوالً این کار را برای انجام این
امر انتخاب کردهام و برای اینکار درکرمانشاه ماندهام .به اوگفتم که به تو اخطار میکنم که اگر در انجام اینکار از محل خدمت و از
اداره سوءاستفاده کنی ،فوراً به خدمت تو خاتمه خواهم داد .واضح و بدون پرده در حضور دادستان به اوگوشزد کردم و به کرمانشاه
برگشتیم .من بالفاصله به سنندج رفتم و یکی دوهفته برای رسیدگی به تهران رفته بودم ،که در تهران با دریافت خبرهائی از
کرمانشاه وضعیت آنجا را بسیار بد تشخیص دادم ،وفوراً به همدان وکرمانشاه مراجعت نمودم .مشخص شد که آقای مترجم از اجازۀ
امضای اسناد که من وکالتاً به مستشار امریکائی داده بودم سوءاستفاده نموده ومعاملههای عجیبی به سود خود انجام داده است
وچون با وکالت من این کارها را انجام داده است تمام مسئولیت به عهدۀ من میبود .برای خنثی کردن همه عملیات خالفی که انجام
داده بود ،نخست وجوه دریافتشده غیرقانونی را به صاحبانشان مسترد کردم و بعد با دقت کامل به بررسی آنها پرداختم.
بدیهیست این اقامات موجب مقدمات تحریک برعلیه مرا فراهم کرد.
الدوله» 44به سمت استاندار جدید کرمانشاه وارد شده است .در ورود به

درحالیکه عازم سنندج بودم اطالع یافتم که آقای « 
فهیم
سنندج به منزل دوست بسیار صمیمی خود «ساالرسعید سنندجی» با میهمان ایشان «تیمسار آسا» وهمسرش که آنان نیز از
 48در اینرتنت و مدارک جملس «فلیچر» هجا شده.
 43پدربزرگم نام او را منی برد ولی با کمی پژوهش « منوچهر فرمانفرمائیان » شناسائی شد« .حضرت واال» مرتجم و دستیار مستشار آمریکائی بنام «ویلیام برجیس» -
جزء تیم مستشاران دکرت میلیسپو  -شده بود .او در یادماندههایش بنام « از هتران تا کاراکاس » در جلد اول برگ  154تا  111چگونگی استخدام و به کرمانشاه
رفنت و اخراجش از غرب ایران را به دیدگاه خود شرح داده .پدر بزرگم را در برگ  168بنام « آقای حکیمی » برده به خاطر اخطاری که بدو کرده بود ،او را آلت
دست انگلیسها میشمارد .وی کنه داستان ،یعنی استفاده از موقعئیت و کار دولتی برای فعالیتهای سیاسی پیشربد مظفر فریوز انکار منیکند .البته صحبتی از
سوءاستفادههای دیگرش منیکند.

 11کمال هدایت ،مصطفی قلی معروف به فهیمالدوله ،فرزند حسینقلى خمربالدوله دوم .خمربالسلطنه هدایت عموى وى بوده.
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دوستانم بودند مالقات کردم ونیز ورود استاندار جدید را به اطالع شان رسانیدم .ساالرسعید با اصرار فراوان از من خواست که فردا
صبح به دیدار استاندار به کرمانشاه برویم .در ساعت دوازده که به دیدار آقای فهیمالدوله نائل شدیم ،ایشان با نهایت لطف ما
راپذیرفت و ما را به صرف ناهار دعوت نمود .در ساعت  3بعد از ظهر که خیال مراجعت داشتیم ،آقای استاندار از من پرسید راننده
اختیار داری وپس از جواب مثبت من گفت که اتومبیل استانداری امروز صبح برای رساندن رئیس فرهنگ که احتیاج به عمل
تا کنون برنگشتهاست .من چون باید از آقای «سید
جراحی فوری داشته ،نامبرده را به بیمارستان انگلیسها در بیستون برده و 
ضیاالدین طباطبائی» استقبال کنم ،ناچارم به شاهآباد بروم .بهتر است از اتومبیل شما استفاده کنم .من گفتم شما که با سمت
استانداری به استقبال میروید ،تکلیف سایر مستخدمین دولت چیست و اینکار به نظر من صحیح نیست .در جواب ایشان تلگراف
آقای سهیلی نخست وزیر را نشان دادند که به استاندار دستور داده بود از آقای طباطبائی پذیرائی به عمل بیاید .کوشش من به
اینکه پذیرائی مستلزم استقبال نیست پذیرفته نشد وما سه نفر ناچار شدیم ساعت چهاربعد از ظهر به شاهآباد رفتیم.
در ساعت شش بعد ازظهر دواتومبیل با پالک قرمز از راه رسیدند که رانندۀ اتومبیل اولی اقای «اسدالله رشیدیان» بود .چند نفری
که درآن و اتومبیل بعدی بودند از دوستان نزدیک آقای طباطبائی بودند وآقای مظفرفیروز نیز جزء همراهان بود .آقای طباطبائی با
کاله پوستی مخصوص از اتوموبیل پیاده شد و به وسط جمعیت رفت وبا اسقبالکنندگان تشریفاتی به عمل آورد و شروع کرد به
سخنرانی .من تنها در گوشه میدان ایستاده و ناظ ر وقایع بودم در ضمن سخنرانی ایشان دیدم که دوست من آقای ساالرسعید
سنندجی آهسته خود را کنار کشید و از جمعیت خارج شد و به سوی من آمد و با حالت ناراحت اصرار کرد که فوری ازاینجا برویم و
به گفتۀ من که اتومبیل من دراختیار استاندار است ،قبول نکرد و اصرار عجیبی برای رفتن ازاین میدان میکرد .من ناچار شدم از
یکی از رؤسا خواهش کنم تا اتومبیل خود را در اختیار ما بگذارد و خود در معیت استاندار به کرمانشاه برگردد .با این وضع از آنجا
بالکننده به سوی کرمانشاه حرکت کردیم .در مسیر راه به
خارج شده و مدتی صبر کردیم تا پس از رفتن همۀ جمعیت استق 
فاصلههای معین ،گارد نظامی از سوی لشگر کرمانشاه برای تشریفات رسمی گذاشته بودند که بعداً معلوم شد ،چند روز قبل

فرماندۀ لشگر کرمانشاه را تغییر داده و«سرتیپ شاهرخ شاهی» (فرزند مباشر فرمانفرما) به این سمت تعیین شده ،و او برای
خودشیرینی وضع خاص جهت ورود سید ضیاالدین و مظفزفیروز را برقرارکرده است.
کنندهای با آن اتومبیل به سنندج مراجعت کرد .من نیز در کرمانشاه به کارها

در هرحال آقای سنندجی با وضع بسیار ناراحت
رسیدگی میکردم که حوالی ساعت ده از سیلوی غله تلفنی پرسیدند که آقای رئیس خواربار به معیت آقای سید ضیاالدین
طباطبائی و همراهان برای دیدارسیلو آمده اند ،شما چه دستوری میدهید  .من جواب دادم رئیس خوارباری وجود ندارد و به
هیچکس اجازه ورود ندهید .عذر بخواهید و خود نیز که از ناراحتیهائی که از کارهای این مترجم داشتم با صدور حکمی به خدمت

مترجم خاتمه دادم ،و دستور دادم فوراً آن را به خانۀ ایشان برسانند ،و به تهران نیز تلگرافی دستور خاتمۀ خدمت او را به دلیل
دخالت برخالف قاعده در انتخابات صادر کردم .پس از دو روز اطالع پیداکردم که درهمانروز که نامبردگان به سیلو رفته بودند
درمراجعت از سیلو و در حال ورود به خانه با دیدن این حکم ناراحت شده و از همانجا آقای سید ضیاالدین طباطبائی با دونفر از
همراهان به دیدن کلنل فلچر میروند وضمن مالقات با فلچ ر ازایشان میخواهند که ایشان به من دستور دهند که این حکم راپس
گرفته و باطل کنم.
آقای فلچ ر با دیدن حکم در جواب میگوید به من چه مربوط است که ابطال این حکم رابخواهم .آقای طباطبائی میگوید آقای
حکیمی این حکم را برمبنای دستور شما انجام داده است .ایشان میگویند متأسفانه اینطور نیست ،زیرا آقای حکیمی آن روز از من
سند کارخالف این شخص را خواست و من از دادن سند خودداری کردم .اوهم نظر من را انجام نداد ولی حاال که اینکاررا کردهاست
قطعاً سندی مورد نظر را در دست دارد ،و علت ندارد که دخالت کنم .حاال که او به وظیفه خود عمل کرده است ،الزم است که همۀ
شما تا ساعت سه بعد ازظهر از کرمانشاه بروید .در هرصورت ساعت سه بعد از ظهر وسیلۀ نقلیه برای اخراج شما درمنزل مسکونی
شما خواهد بود و بهتر است قبل از ساعت سه بعد ازظهر خودتان این محل را ترک کنید .آنان نیز به همین صورت به معیت
مترجم ،قبل از ساعت سه به تهران عزیمت نمودند و من با خیال راحت به حل مشکالتی که این شخص فراهم کرده بود پرداختم.
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پیشنهاد کاندیدائی برای نمایندگی مجلس از کلنل عطاءالله
هفتۀ بعد کنسول انگلیس با تلفن به من اطالع داد که برای مکالمه تلفنی با وزارت خواربار در تهران که با شما کار دارند به آن
کنسولگری بروم ( درآن زمان تلفنهای کشور قابل گفتگو با سایر شهرها نبود و فقط کنسولگری انگلیس در ایران دارای ارتباط
مستقیم بود ) .فوراً به کنسولگری رفتم و آقای «کلنل عطاءالله» پاکستانی که رابط بین وزارت خواربار ونیروهای متفقین بود با
تلفن از سفارت انگلیس به من گفت که فردا چهارشنبه ،من با هواپیما به کرمانشاه میآیم وبا شما کار خصوصی دارم .شما از رفتن
به سنندج خودداری کنید تا همدیگر را مالقات کنیم.
من صبح چهارشنبه به فرودگاه رفتم .آقای کلنل عطاءالله وارد شد وکنسول انگلیس و دو افسر انگلیسی هم بودند و آقای کلنل
پس از تشریفات ورود پیش من آمد وگفت امشب ساعت شش بعد از ظهر در هتل خودتان باشید ،من با وسیله نقلیه خودم خواهم
آمد و با شما به محل اردوی متفقین در خارج کرمانشاه میرویم وبا هم شام میخوریم .بعد هم خودم شما را به هتل میرسانم .به
همین ترتیب ایشان در ساعت شش آمدند و با هم به اردوی انگلیسها رفتیم که در آنجا یک سرتیپ انگلیسی ما را استقبال کرد
که به همراه او یک سرگرد پاکستانی به نام مجید بود .چ هار نفری مشغول مذاکره در باره مسائل اداری بودیم وشام بسیار خوبی
ترتیب داده بودند.
پس از اتمام شام و گذشت مدت کوتاهی ،آقای کلنل با مقدمه کوتاهی کار اداری من را دراین مدت در غرب ستوده به من گفت
این وضع موجب شده است که تصمیم بگیر یم که اهالی این محل شما را به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی درانتخابات آینده
انتخاب کنند و مورد تقدیر واقع شوید .این اظهار مرا خیلی ناراحت کرد و با کمال روشنی این پیشنهاد را برای خودم زننده و بیجا
تشخیص دادم .وبا کمال صراحت گفتم « اگر تصور کرده اید که من دراین مدت این خدمت را با قبول خطرهای فراوان به خود فراهم
نمودم ،برای خدمت به امپراطوری انگلستان نبوده و هدف من این بود که با کمک به انجام هدف متفقین تا بتوانند زودتر به هدف
خود برسند و ما را برای ادارۀ کشور خود آزاد بگذارند .ممکن است در آن موقع ملت وهموطنان من از این طرز کار من ناراحت و من
را به عنوان خادم دولت امپراطوری به دار بکشند ،ولی باید بگویم که من آن امکانات را به تقدیری که شما پیشنهاد میکنید ترجیح
میدهم ،و در ضمن این رابدانید که اشتباه بزرگ دستگاه شما براین است که من آدمی که سفیر انگلیس در دفتر خودش دست
روی کلیدی بگذارد و من نفهمیده وندانسته به آن رای دهم .بدین طریق از قبول از این پیشنهاد معذرت میخواهم .در هرصورت
اطمینان داشته باشید که در زمان انتخابات ،دستگاههای اداری وعمومی مربوط به خواربار به هیچوجه در انتخابات نه به صورت
مثبت ویا به صورت منفی عمل نخواهد کرد ».
این بحث تا ساعت سه بامداد ادامه داشت ونتیجه همان بود که گفتم و ناچار از صاحبخانه خداحافظی کردیم وآقای کلنل عطاءالله
مرا به هتل خود رسانید و در طول راه به من نصیحت کرد که بسیار دراشتباه هستم و م را که میبینی با این سه ستاره روی دوشم به
آنها خدمت میکنم ،آنرا افتخاری برای خود نمیدانم بلکه با آنها همراهی میکنم که طرز ادارۀ کشور ورفع مشکالت را یاد بگیرم که
در زمانی که کشورم مستقل شد بتوانیم امور خود را عهدهدار و به مشکالت پیروز شویم ،وبه نظر من شما نیز همین رویه را انتخاب
کرده و بدین صورت عمل کنید .که من در جواب گفتم چنانچه مشاهده کردید ما ازعهدۀ انجام امور کشوربرمی آئیم ،و برمشکالت
هم فائق میآئیم؛ و از این جهت احتیاجی به این کار نداریم.
پس از رسیدن به هتل قرارشد فردا او را در حضور کنسول انگلیس در فرودگاه ببینم ،که همینطور شد و او پس از گزارش به
کنسول ،به من یک هفته مهلت داد و خواهش کرد بعد آن آمادگی خود را به این پیشنهاد اعالم نمایم .قرار دیدن را برای چهار
شنبه هفته بعد درهمان جا گذاشتیم.
هفته بعد روز چهار شنبه با هواپیما او بازگشت .آقای کلنل عطاءالله پیاده شد و در حضور کنسول انگلیس اطالع دادم که نظر من
همان است که ابراز کردم و در تصمیم من تغییری داده نمیشود .در اینجا باید بگویم که از بازگوئی این پیشنهاد به هیچکس ،حتی
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به آقای حکیم الملک که تنها فرد مطلع به امورسیاسی از همه جهات بودند وهمواره توجه مخصوص به من داشتند ،از این موضوع
وپیشنهاد هیچگاه اطالعی پیدا نکردند .خود نیز نتوانستم علت ابراز این پیشنهاد را تشخیص دهم و به هیچکس در این مورد
اظهاری نکردم وموضوع هنوز برای من روشن نشدهاست.
کاندیداهای کرمانشاه و لیست سیاه امپراطوری
در هرحال انتخابات شروع شد وکاندیداهای نواحی غرب پیش از انتخابات به مرکز میآمدند و مشاورت و تقاضای مساعدت
میکردند .من تا آنجائی که میدانستم راهنمائی میکردم .نخستین کس «دکتر معاون» استاد دانشگاه بود که او داستانی حیرتانگیز
از عواقب اشغال انگلیسها به من گفت« :پس از تغییرسلطنت وضع شخصی من به خطر افتاد .موقعیکه برای رسیدگی به امالک
خود به کرمانشاه آمدم ،فرماندۀ لشگر مرا بقصد تصرف اموالم زندانی کرد .در نتیجه اقدامی که همسر من خانم منصوره وثوق از
سفارت انگلیس در تهران درخواست رفع توقیف مرا کرده بود ،با دستور بوالرد نیروهای انگلیس با محاصرۀ زندان کرمانشاه ،مرا از
زندان خالص وبه مدت سه ماه مرا در یک ساختمان شرکت نفت نگاهداری وحمایت کردند .فرماندۀ لشگر که تعویض شد و من آزاد
شدم ،و زندگیم را مدیون ایشانم ».
سپس او به دیدن کلنل فلچر رفته پس از مدت کوتاهی برگشت و موافقت آنها را اعالم کرد و با اطمینان خاطر به شهر خود
بازگشت .سپس «دکتر زنگنه» که بعد ها وزیرفرهنگ شد به من مراجعه و او نیز به دیدن کلنل فلچر رفته و موافقت او راجلب کرده
بود .شخص سوم دکتر «کریم سنجابی» که در وزارت فرهنگ با هم همکاری وروابط دوستانه داشتیم ،مراجعه نمود ومتأسفانه پس
از مالقات با نامبرده اطالع دادکه کلنل فلچر او را با وضع نامناسی پذیرفته و اظهار داشته که عموی تو در جنگ گذشته به روی
ده بود و خانوادۀ شما درلیست سیاه دولت امپراطوری است و باید فوراً ازکرمانشاه بروید .او به تهران
قوای انگلیس اسلحه کشی 
مراجعت کرد .کلیۀ انتخاب شوندگان با موافقت قبلی دستگاههای وابسته انتخاب وبه وکالت میرسیدند.
توقعات بیجای آیتالله
پس از پایان انتخابات روزی آقای «عالمه وحیدی» به دیدار من آمد وگفت که «آیتالله بروجردی» به کرمانشاه وارد شده با هم به
دیدارش برویم .به ایشان گفتم که گرفتاری کارهای من به حدیست که انجام اینگونه تشریفات برای من ممکن نیست و عذر
میخواهم .دو روز بعد ایشان دوباره گفتند آقای بروجردی اصرار دارند که به مالقاتشان بروی و با شما کار دارند .گفتم ایشان با من
چه کاری میتوانند داشته باشند .گفت میخواهند درباره وضع نان مردم با تو صحبت کنند .من گفتم مسئولیت نان مردم به من
واگذار شده و آیتالله اگر در مواردی اطالعی دارند که به کسی نان نرسیدهاست و شکایتی شده است به من اطالع دهند تا اقدام
کنم.
توقعات بیجای انگلیسها
چند روز گذشته بود که نامه ای از سوی کلنل فلچر بوسیله دونفر کُرد رسید که در آن دستور داده شده بود که دوتُن شکر به این
دونفر داده شود .من از دونفر نامبرده پرسیدم شما در نواحی خود فروشنده احتیاجات مردم هستید ،که جواب دادند خیر .من از
دادن شکر خودداری کردم وجواب دادم شکری که در اختیار من است برای رفع نیاز مردم در برابرکوپن جیره بندی است وقابل
فروش وتحویل به این صورت نیست.
پس از چند دقیقه ای کلنل فلچر تلفن کرد که دولت امپراطوری سالیانه شصت تن شکر تحویل استان غرب میدهد ودوتن آنرا به
اختیار خودش به ایرانی های مقیم برطبق میل خود میخواهد بدهد .گفتم این موضوع از مسائل کلی واصلی کشور است وباید
درتهران حل شود ودر شهرستانها مقدار شکر موجود برای توزیع با کوپن جیره بندی است وانجام این قبیل امور را نمیتوانم قبول
کنم.
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گفتگو با کنسول شوروی و جلسۀ متفقین
واقعه حیرتانگیز دیگری این بود که کنسول شوروی مقیم کرمانشاه تلفنی از من گالیه کرد که جواب دیدار رسمی من را طبق
تشریفات ندادهای .گفتم متأسفانه با مسافرتهائی فراوانی که باید بکنم ناچار از محروم شدن از تشریفات میباشم .پس از مذاکره
طوالنی از من خواست که از او دیداری بکنم .ساعت شش بعد از ظهر به کنسولگری شوروی رفتم و پس ازگذشتن از یک داالن
طوالنی به اطاق کنسول وارد شدم ،که طبق معمول با حضور یکنفر دیگر از من پذیرائی کرد.
گفت که سابقه شما و رفتاری که برای رفاه مردم و اطمینان مأمور ما انجام دادید به خوبی اطالع داریم و بخصوص با رویۀ بیطرفی
که با همۀ اهالی داشتید .ما به محض ورود به غرب متوجه عملیات وطرز رفتار شما با همه بودیم ورفتاری راکه میکنید مورد توجه
دستگاههای متفقین است .بخصوص دربارۀ مترجم «م .ف{ ».منوچهر فرمانفرمائیان} که به کلنل فلچر به آن نحو جواب منفی دادید
شب در نشست متفقین موضوع مطرح و واقعه را گزارش دادند ،در این بین آقای کنسول انگلیس گزارش دادند که خانوادۀ حکیمی

و فرمانفرما به هم دربارۀ قتل اتابک متعهد و هم قسم هستند 25و از هم نمیگذرند .رفتارحکیمی از این بابت است وممکن نیست
این دوخانواده از هم بگذرند .ولی روزی که شما در آن روز بخصوص که آقای سید ضیاالدین طباطبائی و مظفر فیروز وارد شده
بودند به خدمت مترجم خاتمه دادید ،موجب حیرت همه را فراهم کرد و در نشست متفقین موضوع مطرح شد .برای همه ثابت
ومشخص شد ،شما بیطرفی خود را ازدست نداده ،و مورد تحسین همۀ حاضران درآن نشست شد .ما در همان نشست توجه همه را
به وقایع و رفتار شما در زنجان جلب کردیم.
نمونهای از سوءاستفاده کارمندان ایرانی مستخدم انگلیسها
رتآور بود ،کنسول شوروی دربارۀ وضع کارمند کمک رابطه بین خواربار کرمانشاه و ارتش
پس از شنیدن این گفتگو که برای من حی 
به نام «خلیل وزیری» گفت در بارۀ رفتار شما حیران ماندهایم که با وجود اینکه میدانیم شما از رفتار بیجا وبیمورد وی نسبت به
زارعین اطالع دارید که از همه آنها سوءاستفاده کردهاست ،چگونه سر کار ماندهاست .در جواب گفتم « :اگر چه این شخص ایرانی
است ولی کارمند دولت انگلیس است که در اختیار من نیست .در این باره با کنسول انگلیس وشخص افسر رابط مذاکره کرده،
ومطلب را گفتهام ،ولی کنسول محترم رسماً جواب دادهاست که یک کارمند دولت انگلیس را برای رفاه خاطرایرانیان نمیتوانیم از
کار برکنار کنیم ».
آقای کنسول شوروی گفت اجازه دهید ما امشب در نشست متفقین این موضوع را حل کنیم .پاسخ دادم که من حق ندارم در امور
سیاسی متفقین دخالتی بکنم ،ولی چنانچه میدانید من در کارهای خود هر کاری را با داشتن اسناد کافی انجام میدهم .در این مورد
هم در موقع خود اقدام خواهم کرد ،واز نتیجه اطالع خواهید یافت و از کنسولگری خارج شدم.
بعد از مدتی یکی از زارعین اطراف به من مراجعه کرد و از خلیل وزیری و رفتار او شکایت کرد .او سندی را نشان داد که رفتار
خلیل وزیری را ثابت میکرد .توسط دادستانی شکایت نامبرده مورد رسیگی گرفت و دادستان دستور بازداشت خلیل وزیری را
صادر کرد .من ساعت ده صبح به دیدن کنسول انگلیس رفته و به او دستور دادستان برای بازداشت خلیل وزیری را نشان دادم .او
نیز فوراً به خدمت نامبرده پایان داد و دادگستری هم به وظیفۀ خود عمل نمود.

 45این اشاره به شایعات دوره قاجار میباشد و بسیار مضحک است که «از ما هبرتان» تا این حد سخنچینی های امحقانه را باور میداشتند .به قول این شایعات خاله
زنکی ،خاندان حکیمی به خاطر از انتقاجموئی برای مرگ مشکوک مریزا حممودخان « حکیمامللک بزرگ » در دوره مظفری که اتابک صدر اعظم میبوده ،بعداً در قتل
اتابک دست داشتهاند .برای زندگینامه مریزا حممود خان به تارمنای خانوادگی حکیمی مراجعه شود.
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خاتمۀ خدمت شریدن و سرپرستی ادارۀ برنج
از تهران خبر رسید که آقای دکترمیلیسپو مستشار و رئیس دارائی بیست سال پیش دوباره به این سمت انتخاب و در وزارت دارائی
کردهبود .فوری

به خدمت مشغول شدهاست .هفتۀ بعد تلگرافی از شریدن دریافت داشتم که قبل از ترک تهران از من خداحافظی
به تهران عزیمت و به وزارت خواربار مراجعه کردم .یک امریکائی دیگر به نام آقای کرافورد به جای شریدن انتخاب ومشغول به کار
شده بود که با من نیز سوابق خوبی داشت .برای دیدن او به اطاق او رفتم که دونفراز مدیران کل وزارتخانه دست به سینه جلو او
نامهها وتلگرافهای وارده به او توضیح میدهند .در ضمن تلگرافی از تبریز به امضای آقای کلهر مدیرکل خواربار
ایستاده ودربارۀ 
آذربایجان رسیده و درخواست دو وسیلۀ نقلیه برای انجام کارهای خواربار کرده بود ،و این دو مدیرکل که از دوستان آقای کلهر
بودند با انجام تقاضای ایشان مخالفت کردند.
من با سابقهای که با آقای کرافورد داشتم گفتم مأمورینی که به شهرستانها برای انجام کارخواربار میفرستید ،باید از مامورین مورد
اطمینان خود شما باشند ،و از انجام تقاضای آنان نباید خودداری شود .که آقای کرافورد گفت مشکل اصلی اینجاست که من به
هیچیک از این آقایان ومامورین ایرانی اطمینان ندارم .من بدون اینکه جوابی بدهم از جای خود بلند شده وبه سوی درب خروجی
رفتم .آقای کرافورد گفت کجا میروی من باتو کار دارم وگفتم متأسفانه من نیز یکی از آن ایرانیان هستم و از اطاق خارج شده و
یکسره از وزارت خواربار بیرون رفتم.
چند روز بعد به ریاست ادارۀ فروش برنج در وزارت دارائی منصوب شدم که ریاست آنرا آقای «سلمان اسدی» که سمت معاونت
وزارت دارائی ومدیریت کل با «محسن قریب» ( ازرؤسای سابق وزارت فرهنگ) را داشتند ،مشغول شدم و از ادامۀ کار در وزارت
خواربار خوداری کردم .در این زمان بود که آقای مظفر فیروز باسمت دبیرکل روزنامۀ «رعد امروز» مشغول انتشار روزنامه بود و در
شمارهای اول تا نهم آن روزنامه در صفحه اول باخط درشت برعلیۀ من مقالههای مفصلی انتشار داد .دوستان قدیمی من که از
دوستان سید ضیاالدین طباطبائی بودند از من خواستند که موجب آشنائی و رفع سوءتفاهم کنند ،که من نپذیرفتم و گفتم
اگر روزی آقای مظفر فیروز از من تمجید کرد ،در آن زمان حتماً از شما درخواست کمک خواهم کرد ولی دیگر آن روزنامه چیزی
دربارۀ من ننوشت.
اشتغال من درشرکت برنج که با توجه و لطف آقای اسدی انجام شد .چون گیالن و مازندران در اشغال نیروهای شوروی بود و نیز
برابرقرارداد خاصی {اجحافی} بین وزارت دارائی واداره بازرگانی شوروی ،شرکت برنج متعهد بود سی وشش هزار تُن برنج را در
شمال تهیه و به نمایندگان شوروی تحویل دهد .کیفیت برنج را ضمن سند رسمی تعیین کرده و قیمت برنج مورد پسند را از قرار
کیلوئی دو ریال محسوب میکردند .روسها بهای آنرا نیز بصورت اجناس مورد احتیاج ایران به اصطالح قرارداد تهاتری {پایاپای}
پرداخت میکردند { این باعث کمبود برنج در ایران شده بود و با مدیریت بد خودمان ،قیمت برنج در بازار سیاه به کیلوئی  321ریال
رسیده بود } .برای مصرف داخلی نیز میبایست فقط با وسیلۀ نقلیههای شوروی و بنا به دستور فرمانده کل قوای شوروی به انبار
تهران حمل وتحویل داده شود .در حالیکه هزینه تهیه برنج برای شرکت برنج بین  9و 8ریال بود وقیمت این برنج که بهترین برنج
صدری و بسیار پاک بود به کیلوئی  12ریال فروش میرفت.
اشخاصی که در نواحی گیالن و مازندران دارای امالک مزروعی برنج بودند ،برای هرنفر و مصرف شخصی خانواده اجازۀ حمل یک
تُن صادر میشد .با رسیدگی دقیق توانستم سوءاستفادههائی را شناسائی و جلوگیری کنم و دقیقاً اجازههای حمل کنترل شود.
چون حمل ونقل برنج نیز در اختیار دولت بود ونمایندگان دارائی هرگونه حمل ونقل برنج برای افراد عادی ممنوع اعالم کرده و
محمولههای غیرقانونی را توقیف میکردند ،وبرای فروش اجناس

هرگونه محموله برنج را حین ورود در شهرها را رسیدگی و
نمایندههای دولت شوروی به تهران به اجازه و امضای من بود و

توقیفشده طبق دستور وزارت دارائی اقدام میگردید .حمل برنج

به هیچگونه دستور دیگری را عمل نمیشد .
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در این موقع واقعۀ قابل تاسف اتفاق افتاد و اینکه یکی از دوستان قدیمی من از تجار معروف تهران «ع .ا ».به من مراجعه و تقاضا
کرد که اجازۀ حمل شصت تُن برنج را به نام او صادر کنم .من هرچه خواستم که او را قانع کنم که من نمیتوانم چنین اجازهای
راصادر کنم ،نمی پذیرفت .به اوگفتم که فقط به مالکین امالک مزروعی مقیم خارج شمال با ارائۀ سند مالکیت وآن نیز فقط یک تُن،
اجازۀ حمل صادر میشود .این دوست بسیار قدیمی از آن زمان از من رنجش پیدا کرد.
تقاضای دکتر میلیسپو برای رفع توقیف برنجهای کاشان
مقدار زیادی برنج در کاشان توقیف شده بود و برای اجازۀ رفع توقیف بدون رسیدگی جواب رد میدادم .روزی آقای اسعد مترجم
آقای دکتر میلسپو تلفنی از من خواست که به دیدار دکتر بروم .دردیدار به من دستور داد فوری از برنجهائیکه در کاشان توقیف
شده است ،رفع توقیف کنم .من از ایشان خواستم دراینمورد دستور کتبی صادر نمایند .آقای اسعد به من گفته بود این دستور رفع
توقیف آقای میلسپو براساس تقاضا و خواهش آقای سیدضیاءالدین طباطبائی و«دکتر طاهری» است .دکتر میلیسپو گفتند چرا
باید من این دستور را کتباً صادر کنم .گفتم به موجب مادۀ هشتم قانون استخدام ،دستورهای کتبی شما مانند قانون برای کارمندان
قابل اجراء است ،چنانچه قانون انحصار برنج و توقیف برنج کاشان هم به موجب همین ماده صورت گرفته است .دکتر میلسپو پس از
شنیدن گفتههای من از دستور خود صرفنظرکرد و مطلب خاتمه یافته تلقی شد.
ولی یکروزی برای انجام کاری به اطاق آقای قریب مدیرکل رفته بودم ویکی از حضار آقای «س.س» کفیل وزارت کشور آنجا بود (که
دربارۀ او و اختالف با آقای حکمت توضیح کامل دادهام بازگشت شود به صفحۀ ) - 56 -و مطلبی دربارۀ تاریخ برنج توقیف شده در
کاشان را بیان میکرد ،توجه من راجلب کرد .فورا به دفترم مراجعت وپرونده را بررسی کردم .متوجه شدم که تاریخ توقیف برنج
درکاشان پیش از صدور و ابالغ این دستور به کاشان بوده که برخالف مقررات و بیجهت بوده .فوری دستور رفع توقیف را با دلیل
موجه صادر کردم .رد درخواست های قبلی هم باعث حیرت دکتر میلیسپو و تقاضاکننده شده بود و بعد از شناسائی وترمیم این
اشتباه براساس سابقه قبلی با آقای «س.س ».و شناخت از فساد او ،بیشتر موجب حیرت شده بود .پس موضوع را کامالً به دکتر
میلیسپو گزارش دادم.
دسیسهها بر علیه اداره برنج و وزارت دارائی 0222
واقعه دیگر  ،پس از ترک دکتر میلیسپو از وزارت دارائی ،آنکه از مجلس شورای ملی به من خبر دادند که امروز به آقای {مرتضی
قلی} بیات نخست وزیر در مجلس شورای ملی پاکتی {شکایتنامهای} ارائه دادند که این نمونه برنج موجود در انبار است ،که من
شخصاً از انبار دیدن کردهام واین بود وضع رفتار مأمورین دارائی و رسیدگی به امور دارائی.
من بالفاصله از انبار پرسیدم در این دوروز کسی به دیدن انبار آمده است و کی بوده .آنان گ فتند هیچکسی مراجعه نکردهاست.
بالفاصله به مجلس رفتم ومقداری از نمونه اظهار شده راگرفتم و به وزارت دارائی بردم .به آقای وزیر دارائی اطالع دادم که این
اظهار و اطالع آقای نخست وزیر برخالف حقیقت و به زیان رسمی اموال دولت است و برای رفع این وضع تقاضای تأمین دلیل

46

کردم .یک نماینده ازدادسرای تهران و یک نماینده از باز رسی کل کشور ویک نماینده از وزارت دارائی امروز صبح در انباربرنج
حاضر شوند ،و با مالحظه موجودی صورت مجلسی تهیه تا برای رفع این ادعا انتشار دهم.

 15هرگاه شخصی احتمال دهد که دالیلی موجود است و در صورتی که خبواهد دردادگاه اقامه دعوی مناید در آینده دسرتسی به آهنا دشوار یا مشقت بار خواهد شد و
یا دسرتسی به آهنا بطور کلی از بنی خواهد رفت اعم از اینکه این دالیل در اختیار خود وی باشد ویا نزد طرف دعوای آینده باشد یا شخص ثالث  -می تواند از دادگاه
تامنی آهنا را خبواهد در اینجا مقصود از تامنی مالحظه صورت برداری ویا هتیه گزارش وثبت کتبی دلیل حسب اقتضا میباشد.
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جناب عزالممالک {امان الله اردالن وزیر دارائی} فوراً از این پیشنهاد استقبال کرده و به همین ترتیب انجام شد و پس
ازنمونه برداری از موجودی حقیقی انبار به وزارت دارائی مراجعت کردند و صورتجلسه مبنی براینکه موجودی برنج پاکترین برنج

صدری است و چنین نمونهایکه آقای نخست وزیر ارائه دادهاند وجود نداشت را نوشته و امضا کردند .البته آقای «سهامالسلطان
بیات» نخست وزیر از این اقدام من ناراحت شده و دستور برکناری مرا صادر کرده بود ،ولی دستورشان دربارۀ من اجراء نشد چون
همانروز دولتشان سقوط کرد.21

انحالل انحصاربرنج وشکست در تثبیت قیمت
پس از مدتی که من به شمال برای رسیدگی به کارها رفتم و مبلغ سی ملیون ریال چک به نام من ،به بانک ملی گیالن برای تهیه
آتی برنج حواله شده بود .ولی چون از سوی اهالی تلگرافهای زیادی برای انحالل انحصار برنج به مجلس شورای ملی شده بود ،ولی
وزارت دارائی که حدود سی هزار تن موجودی برنج در انبار تهران داشت تصمیم به ادامه انحصار برنج گرفته بود ،و من نیز آنچه
خواستم با صاحبان برنج مذاکره وآنها را حاض ر کنم که موجودی شان را از قرار کیلوئی  13ریال واگذار کنند نپذیرفتند و به توجه
من به آنان که درشرایط کنونی انحصار برنج به نفعشان خواهد بود نپذیرفتند .29من در 11خرداد به تهران مراجعت وانحالل انحصار

برنج را اعالم کردم که در روزنامهها هم منتشر شد.
ریاست ادارۀ خالصجات دولتی امالک پهلوی و شرکت فرش
پس از استفاده از یک مرخصی به ریاست ادارۀ «خالصجات 28دولتی امالک پهلوی» وهمچنین به عضویت هیئت مدیرۀ «شرکت
سهامی فرش ایران» منصوب ومشغول کارشدم .مدیرکل اداره خالصجات «دکتر جاللی» از همکاران وزارت کشور و ریاست هیئت
مدیرۀ شرکت فرش به عهده «آقای قزوینی» از دوستان من بود و همه اعضاء هیئت مدیره در ساعات تشکیل جلسه شرکت
میکردند.
در مدت کوتاه تصدی اداره واقعۀ مهمی پیش نیامد .ولی تنها موضوعی که پیش آمد ،فروش یک ساختمان متعلق به امالک پهلوی
در خیابان سپه روبروی میدان مشق به بانک کشاورزی ایران در مقابل مبلغ پنج ملیون ریال بود.

دهه سوم سدۀ 01
در نتیجه پیشآمد جنگ و ورود قوای خارجی به ایران مشکالت فراوانی در کشور به وجود آمد که وضع اداری و سیاسی کشور
ظاهراً بصورت دموکراسی و آزادی درآمد .نمایندگان مجلس چنانچه درمأموریت غرب نمونهای از وضع انتخاب وکالی مجلس را
اعتبارنامهها واسنادی که

عتبارنامهها بیاناتی که نمایندگان در موافقت و مخالفت

شرح داد هام ،در زمان تشکیل مجلس وتصویب ا
برای نشان دادن وابستگیها ارائه میشد ،که صورت مجلسهای رسمی مجلس آن زمان گواهی میکند و به اندازهای مهم است که
دانستن آنها برای هرفرد میهن پرست الزم وضروریست.

 13جملس در  82فروردین  1383رای اعتماد به دولت ایشان نداد« .روزمشار تاریخ»

 10به نظر این شکست برنامه تثبیت قیمت میلیسپو میباشد (میلیسپو در سال قبل ایران را گرانرتین کشور دنیا خوانده بود!)
 14زمنی و ملک پادشاهی که به جاگری کسی نباشد .ملک دولتی  .مسعود کیهان تاریخ امالک خالصه ایران را چننی می آورد :خالصجات عبارتند از :دهات یا مراتع و
اراضی که از زمان سلطنت نادرشاه به دولت تعلق یافته و بوسیله مأمورین دولتی اداره میشوند .قسمتی از خالصجات سابقاً به اشخاص متفرقه منتقل و فروخته شده و
امروز این قبیل ده ها به اسم خالصجات انتقالی در دفاتر مالیه نامربده میشود .لغتنامه دهخدا
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به عنوان مثال درمخالفت دکتر مصدق با اعتبارنامۀ سید ضیاالدین طباطبائی و بیانات آنان در موضعگیری طرفین ،یکدیگر را
بخوبی معرفی کردند .ارائۀ تلگراف خاصی که در زمان نخست وزیری سید ضیاالدین پس از کودتا از سوی وی در بارۀ حمایت دکتر
مصدق از سوی کنسول انگلیس مخابره شده بود ،قابل توجه است .البته وابستگی سید ضیا الدین برای همه روشن بود ،ولی دربارۀ
دکتر مصدق اطالع از آن تلگراف از زمان قرارداد  1811بین روسیه و انگلیس نماینگر خدمت رسمی دکتر مصدق بود ،و طرز رسیدن
دکتر مصدق به حکومت فارس تحت نظر دولت امپراطوری با حمایت پلیس جنوب از وی ،تا انجام کودتا {ی  }1388وپناهندگی به
کنسولگری انگلیس در اصفهان که با موافقت و اطالع نخست وزیرآقای سیدضیا به ایل بختیاری ( ایل مزبور دارای مقداری از سهام
شرکت نفت بود آن ایل به دستگاه شرکت نفت کمک میکرده است ،)50وضع سیاسی دکتر مصدق را نمایان و با توجه باین مدارک
با این که هردو جزء وابستگان آن کشور بودند ،و لو دادن هریک دیگری را و ارائۀ اسناد سیاسی تاریخی مهم آموزنده است.
به نظر میرسد که این عملیات مقدمه انجام طرح دراز مدت دولت امپراطوری و تأمین منافع شرکت نفت در آتیه بودهاست؛ که به
تدریج پیاده میشده و در نتیجۀ وقایع بسیار مهمی که درفاصله سال  1631تا 1661اتفاق افتاد و دکتر مصدق آخرین نقش را بخوبی
بازی و در نهایت با ملی کردن بیموقع صنایع نفت بزرگترین خدمت را به آنان کرد .در هر حال اطالع واستحضار مردم از مذاکرات
مجلس شورای ملی در آن سنوات ( بخصوص نطق های این دوشخص) بهترین گویای تاریخ معاصر ونمایشگر و معرفی خائنین و
خدمتگزاران خارجی است.
پیدایش سازمان برنامه از طریق شرکت فرش!
خدمت دولتی من در دولت اولیۀ حکیم الملک ودولت صدراالشراف «محسن صدر» ودولت مجدد حکیم الملک { }1632/5باز
تغییرکرد .در دولت سه ماهه صدراالشراف وزیر دارائی آقای بدر بود .نامبرده از وضع اداری من وتقاضای آقای فری مستشار
حسابداری در زمان وزارت تقی زاده و دستور تقی زاده که خودش در آنزمان معاون وزارت دارائی بود اطالع داشت ( بازگشت شود
به  .) - 33 -من هیچگاه ایشان را ندیده و آ شنائی با ایشان نداشتم .روزی از دفتر وزیر به من تلفن کردند که به دیدار وزیر بروم.
در دیدار با ایشان ،با رفتار صمیمانه با من برخورد کردند .از ماجراهای قبلی در مورد پروندۀ من ودستورهای ایشان دربارۀ انتقال
من به وزارت دارائی ،اطالعی نداشتم .ایشان آنها را بیان کردند و سپس سمت مدیر کل «درآمد داخلی» را به من پیشنهاد کردند و
گفتند که مایلند یکی از دوستان خود آقای زرین کفش را به ریاست هیئت مدیرۀ شرکت فرش انتخاب کنند.
از من خواستند تا من ازعضویت هئیت مدیره شرکت فرش استعفا بدهم .من نیز استعفای خود را از سمت عضویت هیئت مدیرۀ
شرکت فرش تقدیم کردم ولی متاسفانه دولت صدراالشراف استعفا داد .دوست صمیمی ایشان نیز ازقبول این سمت خودداری کرد
وآقای محمد سروری را به جای وی تعیین کردند .ولی حکم مدیر کلی درآمد داخلی به نام من صادر شده بود که در نتیجه استعفای
دولت ،معاون وزارتخانه از تحویل ابالغ حکم من تا تعیین وزیر جدید خودداری کرد .من کماکان در ریاست ادارۀ خالصه ادامه
خدمت میکردم که دولت جدید اقای حکیم الملک تشکیل وآقای «عبدالحسین هژیر» به وزارت دارائی تعیین شد.
من با آقای هژیردر مدرسه سیاسی سوابقی داشتم و ایشان برای توجه بیشتر اقای حکیم الملک بدون توجه به حکم مدیریت کل
درآمدهاى داخلی ،با پایان دادن به خدمت «دکتر فتح اله جاللی» ،حکم مدیریت خالصجات وامالک پهلوی را برای من صادرکردند،
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در کتاب اسرار سیاسی دولت انگلیس در مورد قرارداد  – 1010صفحه  140تلگراف نورمن به (لرد) کرزن  -نورمن در گزارش خود در مورد برخورد خواننی
جنوب با فرار دولت از اشغال احتمالی بلشویک ها میگوید خبتیاری ها کمکی که به دولت َنواهندکرد و فقط ممکن است از چاههای نفت حفاظت کنند به خاطر

اینکه سهامدار شرکت نفت میبودند.
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که من از پذیرفتن این سمت به علت روابط بسیار نزدیک خودم و نیز رابطۀ بسیار نزدیک آقای حکیم الملک با پدرایشان
خودداری کردم ،در ضمن اطالع پیدا کردم که دو نفر از دوستان آقای هژیر این انتخاب را به صالح خود ندانسته و وجود من را
دراین اداره مخالف منافع حود دانسته و صدور این حکم را به صالح وزیر ندانسته بودند.
در نتیجه دو روز بعد رونوشت دستوری به «شرکت سهامی بیمه ایران» دایر بر برکناری آقای «لقمان نفیسی» مدیر عامل آن
شرکت صادر کردند و در زیر آن نامه تشکیل فوری جلسه صاحبان سهام را برای تصویب مدیریت مدیرعامل من در شرکت بیمه
صادر کرده بودند ،را دیدم .ناچار به دیدن آقای هژیر رفتم و از ایشان خواستم تا مرا ازاین کار نیز معاف کنند وگفتم دروزارت
دارائی حکم مدیریت درآمدهای داخلی در زمان آقای بدر صادر شده ونزد آقای دکتر مهین است آن مدیریت کل ویا هر محل
دیگری را تشخیص میدهید با کمال میل قبول وانجام وظیفه خواهم کرد.
مدیریت نظارت صنعتی (خود را بی اداره و بیکار کردن!)
پس از چند روز حکم مدیریت نظارت صنعتی که قبال توسط یک امریکائی اداره میشد برای من صادر کردند و درآن اداره شروع به
کار کردم .پس از مطالعه کافی در علت ایجاد ا ین اداره و وظایف آن ،و نیز تعداد کارمندان استخدامی ورسیدگی به وضع تحصیل
های آنان که همگی با تحصیالت عالی واطالعات بسیار دقیق بودند ،تشخیص دادم که وجود این اداره برخالف نص صریح قانون
است .زیرا این اداره را دکتر میلسپو برطبق قرارداد استخدامی خود که به تصویب مجلس شورای ملی رسانیده بود ،تشکیل داده
بود که بعد این قرارداد در مجلس شورای ملی فسخ و لغو وب اطل گردیده بود .آقای هژیرنیز درزمان وزارت صنایع خود از قبول
مأ مورین این اداره برای رسیدگی به امور کارخانه ها خودداری کرده بود وبا وجود این اداره مخالفت کرده بود.
بررسی کامل نمودم و به این نتیجه رسیدم که وجود این اداره خالف قانون بخصوص پس از لغو قرارداد { استخدام } دکتر میلسپو
از سوی مجلس شورای ملی است و گزارش کاملی در این مورد تهیه وپیشنهاد کردم که این اداره منحل شود و کلیۀ کارمندان فنی
این اداره دراختیار کارگزینی وزارتخانه باشند ،وبا ذکر اینکه تا تصویب بودجه سال جدید میتوانند از وجود این اشخاص در سایر
ادارات دولتی استفاده نمایند و از همین محل حقوق دریافت دارند.
این گزارش را آقای هژیر مطالعه کرد و بدون اتخاذ تصمیم تا روز برکناری دولت آقای حکیم الملک روی میز وزارت بدون صدور
دستوری باقی ماند ،تا در دولت جدید قوام السلطنه ،به اطالع وزیردارائی جدید رسید و تصمیم به انحالل آن اداره گرفته شد.
دستگاه اداری آنجا را به اختیار آقای دکتر امینی گذاشتند که مقدمات تشکیل «سازمان برنامه» رابدهد و از این کارمندان استفاده
نماید .من نیز تقاضای چهار ماه مرخصی استحقاقی نموده ،وموقتاً از کارکناره گیری کردم.
بازگشت به شرکت فرش
پس ازمراجعت آ قای قوام از شوروی در دستگاه دولت تغییری داده شد .اقای عبدالحسین هژیر دوباره وزیر دارائی شدند وحکمی
که پس از ایام مرخصی برای من صادر شده بود به عضویت هیئت مدیرۀ شرکت بیمه ایران انتخاب شدم که حقوق اداری خود را
آخر هرماه به صورت چکی دریافت میکردم وعمالً بیکاربودم ،تا دراواخر حکومت قوام از سوی مدیرعامل شرکت بیمه اضافه
حقوقی با تصویب مجمع عمومی به نام من صادر کردند که رسماً ازدریافت آن خودداری کردم .در مالقات با اعضای هیئت مدیره که
آقایان «محسن قریب» و«مهدی وثوق» که با هردو سوابق ممتدی در وزارتخانه های فرهنگ وکشاورزی داشتم به اطالعشان
رسان دم که پاداش یکسال بیکاری را قبول نمیکنم واصل حقوق راهم که دریافت میدارم ،برخالف اصول است.
در نتیجه چند روز بعد بموجب حکم رسمی به عضویت هیئت مدیره شرکت فرش با مسئولیت امورمالی با حقوق بیشتر منصوب
شدم .ریاست هیئت مد یره را اقای محمد سروری ومدیریت عامل آنجا را آقای «قزوینی» عهده داربودند.
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مشغول به کار شدم وبعد اطالع پیداکردم که شرکت سهامی فرش بدون اطالع وزیر دارائی از نخست وزیر ،رهبرحزب دموکرات ( در
آنزمان آقای قوام حزب دموکرات راتشکیل داده وخود رهبرآن حزب بود ) دعوت به عمل آورده که از محل شرکت بازدید نمایند.
اقای قوام نیز از شرکت بازدید میکنند که این جریان موجب ناراحتی وزیردارائی را فراهم میکند ودر نتیجه شروع به تحریکاتی
برعلیه قزوینی مدیر عامل شرکت میکند ،واعضای هیئت مدیره وبازرسان شرکت را وادار به اعتراض به عملیات مدیر عامل میکند.
در همین زمان عضویت من در هیئت مدیره شرکت فرش صادر میشود ومن هم مشغول به کار میشوم .چند روز بعد دستور مجمع
عمومی شرکت در دفتر وزیر صادر شد .درساعت مقرردر دفتر وزیر حاضرشدیم و با کلیۀ پنج نفر اعضائ هیئت مدیره و بازرسان
دولت در آنجلسه شرکت کردیم .آقای «شادمان» یکی از معاونین وزارتخانه نیزدر انتهای دفتر وزیر تنها نشسته بود .جلسه شروع
شد و طبق نظر وزیر اعضائ هیئت مدیره وبازرسان حمالت بسیار زنندهای را برعلیه قزوینی را شروع کردند .بیشتر این اعتراضها
برای معامالت خارجی بود و در همه موارد قزوینی به همه پرسشها جواب مستقیم میداد.
من نیز که درجلسه حضور داشتم دخالتی نکردم وبا سکوت میگذراندم .پس از اینکه همگی مطالب خود را اظهار کردند و وزیر
قصد اتخاذ تصمیم برعلیه قزوینی داشت ،رو به من کرد وپرسید شما که سابقاً هم در این شرکت عضو هیئت مدیره بودید اظهار
نظری نمیکنید .نظر شما چیست؟ من درجواب با کمال صراحت وبی پرده پوشی گفتم « آمیزش ادارۀ امور شرکتهای تجارتی با موارد
سیاسی صحیح نیست وسبب زیان فراوان را فراهم خواهد کرد ،اگرپذیرائی از شخصیتی بدون اطالع انجام میگردد نباید موجب
اتخاظ تصمیمی برخالف مصالح شرکت ودولت بشود .وجود آقای قزوینی درسمت مدیرعامل شرکت از نظر اطالعات درستی که
درباره بافندگی و رنگ آمیزی وتهیه مواد مورد لزوم و طرز کار کارگران ومخصوصا اطالعاتی که در باره بازار های خارجی دارند،
برای شرکت فرش مغتنم میباشد ،و ما چهار نفرعضو هیئت مدیره از نظر مشاوره میتوانیم نظری بدهیم که درصورت تطبیق با
اطالعات مسلم مدیر عامل مورد استفاده قرار گیرد و در غیاب ایشان از وجود من و دیگران چه برمیآید و چه میتوانیم بکنیم .اگر
در قسمت مالی وحساب صالحیت رسیدگی را داشته باشیم در سایرموارد فنی هیچگونه اطالع ونظری نمیتوانیم داشته باشیم ».
وزیر پرسید که نطر شما موافق با خدمت آقای قزوینی است که جواب دادم که از هیچکدام از حاضرین انجام اداره شرکت به جز
آقای قزوینی برنمیآید وتغییر آقای قزوینی به صالح شرکت و دولت نیست ،و در نتیجه موضوع تغییر سمت آقای قزوینی پایان
همکالسیها
پذیرفت و با تغییر دولت و تشکیل دولت رزم آراء ،وزارت دارائی به عهدۀ دکتر «تقی نصر» از دوستان قدیمی و 
واگذارشد ،که چندی قبل از این اشتغال واقعه ای درشرکت فرش اتفاق افتاده بود که موجب ناراحتی او را فراهم کرده بود.
چندی قبل متوجه شدم که محصول کارخانجات مختلف که به تهران میرسد ،بصورت غیر عادی به فروش میرسد و این محصولها
بوسیله سه نفر متخصص و خبره بدون توجه به قیمت تمام شده به قیمت فعلی بازار به فروش میرسد .با توجه به قیمتها بعضی از
گذاریها غیر عادی به نظر میرسید .در نتیجه مقداری فرش فوری به فروش میرفت ،ولی بعضی دیگر که با قیمتهای باال


قیمت
تعیین شده بود و اشخاص بیاطالع از فرش که از سایر دستگاههای دولتی میآمدند ،آنها را خریداری میکردند .در بعضی مواقع
برای بعضی از این اشخاص صدی سه تا صدی پنج تخفیف داده میشد .من دستور مخصوصی تهیه و به تصویب هیئت مدیره رساندم
که ب راساس قیمت تمام شده هرمتربرای اجناس درجه اول پنجاه درصد ودرجه متوسط بیست وپنج درصد ودرجات پست ده
درصد اضافه منظور و در برچسب روی هرفرش قیمت بطور قطعی نوشته شود .و به هیچکس و برای هیچ معامله ای تخفیفی قائل
نشود .در نتیجه با تعیین قیمت براساس دستور جدید ،بطوری قیمتها درست شدند ،که چند برابرتخفیفهای سه یا پنج درصد
بود که دربارۀ اشخاص منظور میشد .آ قای تقی نصر نیز یکی ازکسانی بود که تقاضای تخفیف کرده بود .درهرحال وزارت دارائی
ایشان مواردی پیش آورد و آقای قزوینی شخصاً کناره گیری کرد و آقای نصر شخصاً به شرکت مراجعه کردند و به من دستور دادند
که صورت مجلس مجمع عمومی را به این نحو آماده کن که مدیریت عامل شرکت به عهدۀ تو باشد  ،وچون آقای محمد نجم آبادی
مدیرکل وزارت دارائی را به عضویت هیئت مدیره منصوب کردهام ،در صورت مجلس هم نام ایشان را هم عالوه کن و فردا صبح اول
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وقت در وزارتخانه در دفتر من برای امضاء بیاور ،که من نیز به همان صورت آماده وصبح اول وقت به دیدار وزیر رفتم وآقای نجم
ابادی را دراطاق ایشان دیدم.
آقای دکتر نصر به من گفت طبق دستور نخست وزیر ریاست ومدیرعامل شرکت به عهدۀ آقای نجمآبادی واگذار میشود به شرط
نامهها واموال وچکها وحسابها به امضای دونفر شما و نجمآبادی صادر شود ومن از قبول این پیشنهاد خودداری کردم
اینکه کلیۀ 
وگفتم من تقاضائی برای تغییر سمت خود نکردم و برمبنای دستورتان صورت جلسه را تهیه کردم .اکنون که قصد تعویض دارید به
هرصورتیکه میل دارید آنرا اصالح نمائید ومن نیز از امضای اسناد خودداری خواهم کرد .برای راحتی نظر دولت از همین امروز از
مرخصی استحقاقی استفاده میکنم .از دفتر وزیر بیرون امدم و به مسافرت به اروپا رفتم .پس ازچهار ماه مرخصی واقامت درلندن،
به ایران مراجعت کردم و از دخالت درامور شرکت خودداری کردم .با تغییر سمت به عنوان بازرس قانونی شرکتهای دولتی که برای
پرداخت حقوق بود و محلی برای انجام کار وجود نداشت؛ بدین طریق وضع کار اداری من متوقف شد .این موضوع تا تشکیل
حکومت مصدق ادامه داشت.

مسئلۀ آذربایجان و مشاهدات من از کوششهای پنهان ابراهیم حکیمی
از وقایع سیاسی موضوع خاتمه دادن به خدمت دوره دوم دکتر میلسپو و همچنین رفتار مرموز دستگاههای انگلیس در بارۀ احمد
قوام پس از کناره گیری از دولت که با این روش مقدمه چینی وقایع بعدی را با کمک مظفر فیروز تدارک دیدند و با رفتاری که ظاهراً
با قوام میکردند چنانکه قبال گفتم در تمام جلساتی که در سفارت انگلیس به دالیل مختلف میهمانی و یا عصرانه داده میشد و از
همه متصدیان دعوت به عمل می آمد ،از آقای قوام دعوتی نمیشد و آقای قوام اصرار داشت که به هر وسیله جلب توجه کند و
کوشش میکرد در این جلسات شرکت کند و از همه تقاضای دعوت میکرد .در اوایل سال  1632مجلس شورای ملی به آقای ابراهیم
حکیمی «حکیم الملک» برای تشکیل دولت رای تمایل داد ودولت تشکیل وبه مجلس معرفی وبرنامه دولت در مجلس مورد مذاکره
قرار گرفت.
رد طرح غیرقانونی کردن توده
روز شانزدهم معرفی دولت صبح اول وقت آقای بوالرد سفیر دولت امپراطوری انگلیس در منزل آقای حکیم الملک حضور یافته و از
آقای حکیم الملک درخواست میکند که قانونی مخصوص برای غیرقانونی شناخته شدن حزب توده را به تصویب مجلس شورای
ملی برسانند .آقای حکیم الملک از انجام اینکار خودداری وصریحاً اعالم میدارند که این عمل موجب تقویت قطعی حزب توده
خواهد شد ،وتنها به یک صورت میتوان به موجودیت حزب توده عمالً خاتمه داد ،آنهم غیر قانونی شناختن «حزب ارادۀ ملی»
( حزب سید ضیاالدین طباطبائی ) است که در نتیجه حزب توده هم بخودی خود از قدرت خواهد افتاد ،و با پیشنهاد آقای بوالرد
موافقت نمیکند؛ و میگوید که حزب توده به زیرزمین میرود وشناسائی اعضاء آن بسیار مشکل خواهد شد.
درست همان روز مجلس شورای ملی با رای ممتنع برنامه دولت راتصویب نکرد وآقای حکیم الملک از مجلس خارج شد وبه راننده
اتومبیل که برای سوارکردنشان آمده بود گفت من دیگر نخست وزیر نیستم و با پای پیاده به خانه خود مراجعت کردند .بالفاصله
آقای محسن صدر «صدراالشراف» مأمور تشکیل دولت شد ومجلس شورای ملی تا سه ماه و نیم درجریان مذاکره درباره برنامه
دولت او بود که تصویب نمیشد .پس از گذرانیدن قانون مخصوص غیر قانونی کردن حزب توده ،به برنامه دولت صدراالشراف با شرط
اینکه پس از تصویب برنامه دولت آقای صدراالشراف ،وی از نخست وزیری استعفاء بدهد ،به برنامه دولت رای دادند .آقای صدر
االشراف نیز استعفای خود را اعالم داشتند.
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حکیم الملک دوباره نخست وزیرمیشود
پس از دوروز دوباره مجلس شورای ملی به نخست وزیری آقای حکیم الملک رای تمایل داد ودولت جدید آقای حکیم الملک
تشکیل شد و برنامه دولت نیز به تصویب مجلس شورای ملی رسید .در این زمان بزرگترین ومهمترین مشکل دولت وضع آذربایجان
وپشتیبانی دولت شوروی از دولت ظاهراً دموکرات تبریز بود .دولت برای پیشگیری ازاشغال آذربایجان به اعزام قوای ارتشی به
آذربایجان پرداخت .که در قزوین ارتش شوری از عزیمت قشون اعزامی جلوگیری کرد ،و دولت شوروی بدین وسیله موجب اشغال
شهرهای آذربایجان و زنجان رافراهم کرد و از دولتی که پیشه وری درتبریز به پا کرده بود حمایت کامل کردند .در این فاصله
تشکیالت سازمان بینالملل که قبالً در سوئیس تشکیل میشد تغییر نام داده وبه نام سازمان ملل متحد از سوئیس به امریکا انتقال
یافته بود و طبق اساسنامه شورای امنیت برای انجام خدمات خود تشکیل شده بود و قراربود که درمدت دوماه اولین جلسه
شورای امنیت در لندن تشکیل شود.

قرارداد پنهانی با شوروی برای کارگشائی مشکل آذربایجان
دولت آقای حکیم الملک تصمیم گرفت برعلیه دولت شوروی وادامه اشغال آن دولت به شورای امنیت شکایت کند .این عمل انجام
شد و قرار بود که در اولین جلسه شورای امنیت به این شکایت رسیدگی به عمل آید و دراین موقع سفارت ایران درلندن به عهده
آقای تقی زاده بود ولی بجز آن آقای حکیم الملک الزم دید که اقدام دیگری هم کرده و به آقای سهیلی که سفیر ایران درمصر بود
مأ موریت داد که فوری به لندن برود وبا سابقه دوستی ممتدی که با وزیر خارجه شوروی داشت واو برای شرکت درشورای امنیت به
لندن حتماً میرفت دیدار نموده ومشکل را با مذاکرۀ دوستانه حل کند .با اینکه آقای سهیلی جواب داده بود که من بیمار هستم و
نمیخواست این ماموریت را انجام دهد ،آقای حکیم الملک تلگراف دیگری کرد که شما آذربایجانی هستید واکنون آذربایجان
درخطر است؛ وظیفه شماست که اینکار را انجام دهید ،و او را وادارکردند که به لندن برای انجام اینکار برود.
آقای سهیلی روز شنبه به لندن وارد شدند که روز پنجشنبه شورای امنیت تشکیل میشد وبا وزیر خارجه شوروی مالقات مینماید
( نتیجۀ این اقدام را زمانی که از جریان امر بطور مشروح اطالع یافتم ذکر خواهم کرد ) متأسفانه صبح روز دوشنبه ابالغ مستعفی
شدن دولت آقای حکیم الملک از سوی وزارت دربار صادر شد و به مجلس نیز اطالع داده شد ،ودرساعت دوازده همان روز رأی
تمایل مجلس شورای ملی به نخست وزیری آقای قوام با رأی مخصوص رئیس مجلس صادر شد و به اطالع آقای قوام رسید.
چرا محمد رضا شاه دولت حکیمی را در حساسترین لحظه برکنارکرد؟
در اینجا باید از پیش آمدی که در همان روز دوشنبه پیش آمد ،بوسیله یکی از حضار که خود شاهد بوده است گفته شده بیان کنم.
واقعه چنین بوده است که آقایان «سپهبد یزدانپناه» و«کریمخان رشتی» 51در حضور اعلیحضرت بودند .که بدون هیچگونه خبری

« 71عبدالکرمی خان اکرب» معروف به مریزا کرمی خان رشتی فرزند یکی از از مالکان گیالن مریزا کاظم خان وکیل الرعایای امشهای (مرکز شهرستان رشت) و برادرزاده
اجارهدار گمرکات مشال) و پسرعموی فتح اهلل خان اکرب و صادق خان اکرب (از اعیان و رجال معترب ایران که در
اکرب خان بیگلربیگی (از اعیان گیالن در عصر ناصری و 
دوره قاجار و هپلوی به وکالت و وزارت و حکومت رسیدند) بود.
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رئیس مجلس« ،آقای طباطبائی» 53وارد میشود و بدون هیچگونه مقدمه ،رو به اعلیحضرت کرده میگوید که « نیروهای شوروی به
سوی تهران حرکت کردهاند و اگر قبل از امروز ظهر دولت آقای حکیم الملک ساقط نشود ،شورویها تهران را اشغال کرده و
اعلیحضرت نیز باید مانند پدرتان باید تهران راترک کنید ».
کریم خان رشتی میگوید که « قربان این خالف واقع است وانجام اینکار بخصوص در این سه روز باقیمانده به وقت تشکیل
شورای امنیت درست نیست و باید موافقت نمائید که دولت حداقل تا پنجشنبه درسرکار بماند » .آقای طباطبائی میگوید «که همین

ده دقیقه قبل سفیر امریکا «آقای ماری» 56به عجله به منزل من آمده وموضوع را اطالع داده است ،و غیرقابل تکذیب است» .که
اعلیحضرت از اطاق خارج شده و برای مستعفی شناختن دولت آقای حکیم الملک اقدام میکند.

اقدامات پشت پردۀ حکیم الملک برای نجات آذربایجان
بعد از خروج اعلیحضرت از اطاق ،کریمخان رشتی رو به رئیس مجلس کرده با ناسزا میگوید « مملکت جهنم ،وضع سلسلۀ پهلوی
هم به تو مربوط نیست ،ولی چرا قبر خودت را با دست خودت کندی »؟ طباطبائی میگوید « تو همیشه برای ما حکم صادر میکنی به
من بگو که در این سه روزه حکیم الملک چه میکند ،زمین را به آسمان و آسمان را به زمین خواهد آورد؟ و در مقابل گفتۀ
مسترماری و اطالعی که او داده ،دلیل مثبتی بیاور و به ما هم اطالع بده که برای ما هم قابل قبول باشد » .در جواب کریمخان
رشتی میگوید « که دلیل ومدرک الزم را به تو که آلت نیرنگ خارجی واقع شده ای بدهم یا به این جوانی که به گفتۀ نیرنگ وار تو از
طرف خارجی اهمئیت قائل میشود ».
در هر حال این واقعه موجب تشکیل دولت قوام ومسافرت او به شوروی با حضور مظفر فیروز معاون نخست وزیرمیگردد وموضوع
شکایت ایران در شوروی مسکوت میماند و دولت قوام پس از مراجعت از مسکو یکسال و نیم ادامه میدهد و واقعهای که در پنجماه
اول حکومت قوام اتفاق میافتد این است که یک همواپیمای امریکائی بدون اطالع قبلی با حضور یک طبیب و دو پرستار به تهران
می آید و به سفیر امریکا (مستر ماری ) ابالغ میک نند که درمدت بیست دقیقه خروج خود را از ایران به اطالع دولت ایران برساند و
او را با همان هواپیما از ایران خارج و به مصر میبرند و در اسکندریه او را پیاده واز کار دولتی اخراج میکنند البته هیچکس از این
واقعه اطالع پیدا نمیکند و علت آنرا هم نمیداند { .این به دستور پرزیدنت ترومن بوده که از رفتار ماری که تحت تاثیر بوالرد و
روسها این کار خبط را انجام داده بود .ترومن بسیار عصبانی شده بود که او به جای ایستادگی در مقابل این دو دولت استعمارگر،
اینطور مغبون بوده .بعداً ترومن میگوید که به استالین اولمیتاتوم دادهبود 55که اگر نیروهای شوروی ایران را تخلیه نکنند ،دولت
آمریکا حاضر به جنگ خواهد شد .این موضوع تا بازنشستگی ترومن پنهان ماند و آقای قوام موفقیت به ترغیب نیروهای شوروی
برای تخلیه را به مهارت خود نسبت داد – به مدارک کتابخانه ترومن و خاطرات بِدِل اسمیت
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سفیر آمریکا در شوروی مراجعه

شود و ادامۀ مطلب در زیر این تائید میشود  -حمید بهزادی }.

 71حممدصادق طباطبائی – رئیس جملس 14
 ( Wallace Smith Murray 77موری هم نوشته شده ) در  1045- 46سفری در ایران
 71بر طبق دفرت روزانه ترومن ،یك ربع پس از ساعت ده صبح  83مارس  ،1046ترومن سفری جدید خود در مسكو ژنرال والرت بِ ِدل مسیت را به حضور پذیرفت و ازو
خواست كه ضمن تقدمی شفاهي پیام او به استالنی ،كه منت اش پیش از آن كتبی هتیه شده بود ،یك نكته را هم در مورد ختلیه نریوهاي شوروی از ایران به استالنی بگوید.
ترومن در دفرت قرار های روز خود نوشت « :به او گفتم به استالنی بگوید "من مهواره بر آن بودم كه او [استالنی] مردیست كه به قول خود عمل میكند[ .حضور] نریوها
[ی شوروی] در ایران پس از دوم مارس این تئوری را واژگون مي كند" » .و بدل مسیت در خاطراتش در آوریل پیام باال را در مسکو به استالنی مریساند.
Walter Bedell Smith, My three Years in Moscow, New York, 1478.
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در اینجا الزم است که واقعهای که شخصاً ناظر بودم را بیان کنم  .آقای حکیم الملک خود را بکلی از کار کنار کشید و هیچکس را
نپذیرفت .پنجشنبه روز تشکیل شورای امنیت اول وقت به مالقات ایشان رفتم با روحیۀ شاد از من خواستند که با تلفن از
اعلیحضرت تقاضای مالقات فوری برای عرض مطلب بسیار مهمی برای دیدارشان در همانروز را بکنم .من برای انجام دستور به
طبقۀ پائین که تلفن در آنجا قرار داشت رفتم ومشغول گرفتن نمرۀ دربار بودم که دیدم جوانی اوروپائی که درحدود سی سال
داشت وارد شد گفت که باید فوراً آقای حکیم الملک را مالقات کنم .او را به طبقۀ باال راهنمائی کردم و او پرسید آیا تنها هستند و
با جواب مثبت من ،به دیدارایشان رفت .من نیز برای گرفتن نمرۀ رئیس تشریفات دربار تلفن کردم و هنوزتلفن اتصال پیدا نکرده
بود ،که آقای حکیم الملک با صدای بلند دستور داد که تلفن نکن ،وجوان مزبور رفت .من که به دیدارشان رفتم دیدم که روی
صندلی مخصوص خود نشسته و برخالف روحیۀ شاد قبلی ،بسیار ناراحت و فکوربودند .پس از ساعتی که در حضورشان بودم به
هیچ وجه مطلبی نگفتند و من چون ناچار بودم به سرکارخود بروم از منزل ایشان خارج شدم.
در مورد این حادثه مدتها بعد در ساعت ده صبح روزی { 11مرداد 1635؟ با تطابق با روزشمارتاریخ} ،آقای سلمان اسدی مرا
مالقات کرده و اطالع داد که امروز بعد از ظهر کابینۀ آقای قوام ترمیم میشود و سه نفر آقایان ایرج اسکندری و دکتر یزدی و دکتر
کشاورز و همچنین دکتر اقبال به وزارت منصوب میشوند .چون شنیدن این خبر بسیار غیرعادی به نظرم رسید ،فوراً به نیاوران
منزل آقای حکیم الملک رفتم وموضوع ترمیم کابینه را به اطالع شان رسانیدم.
قرارداد با شوروی نافرجام میماند
پس از شنیدن این خبر با خنده ای اظهار داشتند که این آخرین قدم راهم انگلیسها برداشتند تا به بینم که کار تخلیۀ آذربایجان را
به آنجا که من رسانیده بودم و انگلیسها مانع شدند  ،به کجا خواهد رسید یا باید ادامه یابد .من پرسیدم دستور شما به آقای سهیلی
چرا انجام نشد و ایشان پاسخ دادند که من با اعزام سهیلی به لندن موافقت مستقیم دولت شوروی راجلب کرده بودم و با امضای
قرارداد دو مادهای بین مولوتف وزیرخارجه شوروی و سهیلی نمایندۀ ایران موضوع تخلیه ایران وپس گرفتن شکایت ایران از شورای
امنیت تصریح شده بود ،واینکار انجام شده تلقی میشد ،ولی متأسفانه این قرارداد دو روز پس از کنارهگیری من از دولت بوسیلۀ
پست به دستم رسید ،که صبح روز بعد که روز رسیدگی به شکایت ایران درشورای امنیت بود .تصمیم گرفتم که شاه را از موضوع
مطلع کنم ودر حالی که برای شرفیابی عازم بودم ،جوانی از سوی سفارت شوروی به دیدن من آمد .با پیغامی از سوی سفیر شوروی
به من اظهار داشت که چون شما مسئولیت دولت را به عهده ندارید از افشای توافق طرفین خودداری نمائید و وجود چنین
قراردادی را به کسی اطالعی ندهید.
چرا قرارداد کارگشا با شوروی کتمان شد
نکتۀ دریافت چنین قراردادی با پست عادی مرا در خیلی به تعجب انداخت و بسیار ناراحت شدم .در اینجا از اظهار نظر خود و
توضیح بعدی آقای سهیلی نمیتوانم خودداری کنم .اگر آقای حکیم الملک با این نظریۀ من موافقت داشتند ،ناچاراً به روی خود
نیاوردند.
اقدام برکناری آقای حکیم الملک و آوردن قوام السلطنه دو روز قبل از تشکیل شورایامنیت طرح انجام شده انگلیس است ،چون با
مخالفت قبلی که با شکایت ایران داشتند و اطالعی که در لندن چه بوسیله سهیلی و یا تقی زاده در این باره پیداکردند ،برای
مصلحت سیاسی معلق نگاه داشتن شکایت موضوع ایران در سازمانهای بین المللی ،و حل نشدن اختالف ایران و شوروی برنامۀ
ایشان بوده.
یه نظر من جوانی که به نام سفارت شوروی به آقای حکیم الملک مراجعه کرد ،از وابستگان سفارت انگلیس بوده ،زیرا فقط سفارت
انگلیس میتوانسته است از رسیدن قرارداد بین سهیلی و وزیرخارجه شوروی که توسط سفارت ایران درلندن به آقای حکیم الملک
با پست عادی فرستاده شده بود ،اطالع داشته باشد و تصمیم به عدم افشای آن به این صورت الزم بوده است.
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با مذاکره با آقای حکیم الملک واطالع کافی از جریان امر ناراحتی من بیشتر از آن شد که چه چیزی موجب شده است که آقای
سهیلی پس از انجام این ماموریت گزارش را تلگرافی اطالع نداده و دستوری هم نخواسته بود .سپس قرارداد امضا شده طرفین را با
پست عادی برای اطالع دولت میفرستد.
آیا واقعا آقایان تقی زاده وسهیلی به این اندازه خود را بی اطالع از اوضاع تشخیص دادند که از گزارش تلگرافی وکسب دستور
خودداری کردند ،تا این قرارداد روز تشکیل شورای امنیت به دستوردهندۀ انجام این ماموریت ،پس از برکناری ،برسد ،ومورد
استفاده قرار نگیرد ،و اصوال همه از آن اقدام صحیح برای همیشه بی اطالع بمانند .در هر حال آقای سهیلی بعدها حضوراً به من
توضیح دادند که همان روز شنبه که به لندن وارد شده بودند ،آقای مولوتوف وزیر خارجۀ شوروی به اطاق ایشان وارد شد و با
مذاکرۀ کوتاهی با نوشتن قرارداد دومادهای موافقت کرد و به امضای طرفین رسید .همان شب آقای سهیلی اصل قرارداد را به آقای
تقی زاده میدهد که به اطالع آقای حکیم الملک برساند وکسب دستور بشود .ولی متأسفانه این اطالع پنج روز بعد از آن با انجام
طرح خاصی از سوی دولت امپراطوری برای سرپوش گذاشتن به این قرارداد به شرحی که در باال اشاره شد عمل میشود ( نامۀ سفیر
امریکا ماری تایید مطالب فوق است ).
نامۀ پوزش واالس ماری به آقای حکیم الملک
در اینجا با اطالعاتی که در مورد مالقات سفیر امریکا با رئیس مجلس ،روزی به دیدار آقای دشتی رفته بودم تا مطلبی را به ایشان
اطالع دهم .عدهای برای دیدارشان آمده بودند وایشان مطلبی را به حاضرین میگفتند که روز قبل نامهای ازآقای ماری سفیرسابق
امریکا که در زمان قوام السلطنه به خدمت سیاسی او در امریکا بکلی خاتمه داده شده خطاب به آقای حکیم الملک رسیده و در
نامه مزبور از آقای حکیم الملک معذرت خواسته وصریحاً ابراز داشته که عمل من در روز مالقات با طباطبائی رئیس مجلس و گفتن
اینکه نیروی شوروی به تهران حرکت کرده است ،و وادار به تغییر دولت آقای حکیم الملک پیش از ظهر آنروزشدم ،به تقاضای
آقای بوالرد سفیر انگلستان بوده است که انجام دادم ،وبدین طریق معذرت میخواهم .من پس از گفتگوی خود با آقای دشتی،
بعدازظهر با آقای حکیم الملک گفتههای دشتی را بیان کردم و صحت دریافت این نامه را استفسار کردم .متأسفانه ایشان از وجود
چنین نامهای بی اطالع بود .ولی فردای آنروز اطالع دادند که دریافت این نامه درست است ولی اصل نامه را آقای «حسین فرهودی »
معاون نخست وزیر ،مستقیم به آقای بوالرد داده بوده است.
در اینجا باید توجه کرد که برکناری ماری از کلیه خدمات دولتی نشانه این است که دولت امریکا از جریان قرارداد سهیلی و وزیر
خارجه شوروی و عملیات انجام شده برای تغییر حکومت با چه وسیله تحریک آمیز آگاه شده و در نتیجه ترومن رئیس جمهور وقت
امریکا براساس این اطالعات و خسارت عملکرد سفیر خود تحت تأ ثیر سفیر انگلستان ،را جبران نماید ،برخالف میل انگلستان به
دولت شوروی برای تخلیه ایران فشار بسیار شدیدی آورده و شوروی را وادار به خروج از ایران کرد.
در نتیجه روز  31آذرارتش ایران موفق به نجات آذربایجان شد و قوام همه را به حساب اقدامات خود قلمداد کرد .در همانروز
« روزنامه دموکرات » به مدیریت « احمد آرامش » وابسته به « حزب دموکرات » که قوام السلطنه ایجاد کرده بود ،تمام هشت صفحه
چاپ شده تعبیر و تفسیر و تمجید و تحسین عملیات قوام بود و فقط در آخرین ستون سطر آخرین صفحه هشتم ضمن اخبار
بسیار کوچک خبر خبر گذاری خارجی را مبنی برفشار ترومن رئیس جمهوری امریکا به شوروی 77وتهدید آن کشور موجب خروج
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MCKINZIE: You mentioned that India was something to be considered unto itself, and we'll talk about that in just a moment, but I
would also like to ask you if you considered Iran as a country unto itself. As I understand, President Roosevelt had a special hope for the
development of Iran. He believed that here would be the test of the idea contained in the Atlantic Charter and the United Nat ions
Declaration. If, indeed, the nations which signed those two documents did believe in the right of national self-determination, if they did
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 ولی سالهای بعد از جزئیات این. و اعلیحضرت از جریانات پشت پرده اطالعی نداشت.قوای شوروی از ایران میباشد چاپ کرد
جریانهای سیاسی اطالع حاصل کرد وموجبات نفرت ایشان را فراهم نمود ومنجر به صدور فرمان لغو « جناب اشرف » قوام السلطنه
 } و نامۀ جوابیه قوام نیز نشان دهندۀ عدم اطالع آقای قوام ازجریانات اصلی و نتایج حاصله واز علت1638  فروردین31{ میشود
.اصلی نخست وزیری خود نیز بی اطالع بوده است

زمینۀ سیاسی مسئله نفت
 یک نکتۀ.برای روشنگری درست باید در اینجا یکی دو رویداد مهم سیاسی را یاددآوری کرده مشاهدات خود را درج کنم
 چهاردهمین مجلس شورای ملی پس از تصویب برنامه دولت.حساس سیاسی مشاجرۀ اسکندری و تقی زاده در مجلس پانزدهم بود
 در. انتخابات مجلس پانزدهم به دلیل اشغال آذربایجان و مشکالت دیگر به تعویق افتاده بود.قوام خاتمه یافت ومجلس تعطیل شد
حکومت قوام انتخابات مجلس شروع شد واعلیحضرت تصمیم گرفت که آقای تقی زاده به سمت نماینده مجلس انتخاب شود
.وسمت ریاست مجلس شورای ملی را عهدهدارشود
 نفر نمایندگان تبریز در دورۀ دوم رأی گیری انتخاب شد و با رابطۀ8 آقای تقی زاده که اسمش در دروه اول انتخاباتی نبوده جزء
 مطلب به آقای تقی زاده که در لندن درسمت سفیر ایران مشغول بود رسانیده،مستقیمی که بین آقای حکیم الملک و تقی زاده بود
 از انگلستان به قصد،شد و پس از پایان تشریفات انتخابات ایشان اعالم قبولی وکالت تبریز را اطالع داد و از سفارت استعفاء داده
 ولی ورود ایشان به تهران به درازا کشید و مدتی نه از ایشان خبری بود و نه کسی میدانست کجا.عزیمت به تهران خارج شد
 در نتیجه مجلس رسماً در غیاب ایشان افتتاح و پس از انجام تشریفات تصویب اکثریت اعتبارنامه ها برای تشکیل.)!!هستند(؟

not have territorial ambitions, the Soviet Union and the United States would focus on Iran as an area near which both had int erests and
see Iran develop and have multilateral trade and all this kind of thing. Was there any special attention given to Iran, that you recall, in the
early postwar period?
DEIMEL: No, I don't recall any, especially. It certainly got its share, I think. I was never actually in on it. Well, I did make a trip out
there in '42, and that's my only knowledge of Iran, firsthand knowledge. Our efforts, the aid program, to develop Iran, I think, were
substantial. I don't remember thinking of it much in terms of the cold war, of course. Wallace Murray, who was Ambassador to Iran, told
me afterwards, "Well, it's the one place where we did push the Russians back, after the war" -- I mean, after the idea of cooperation,
instead of the cold war, had then gone by the board. No, my impression was that Iran was and always has been an important element in
our foreign aid economic program, ever since Point IV, and perhaps second only to India. I mean, I'm reserving Europe; that was a
reconstruction job. But perhaps second only to India would come Iran. But I didn't participate.
MCKINZIE: I ask everyone who was in the Near Eastern Division if they can help with the historical problem that developed over Iran.
In a book that President Truman wrote or dictated after his retirement, he says that in 5491 or early 5491, when the Russians

had not withdrawn their troops from Iran as they had promised at the wartime conferences, he told Stalin that if he did not
withdraw those troops, he (Truman), would send the U.S. Sixth Fleet to the Persian Gulf, with the implication that there

would be some kind of Soviet-American confrontation in the area. Now, the head of the historical office of the State Department
says that he can find no evidence that Truman ever communicated that idea to Stalin . Do you recall that there was ever such a
communication?
DEIMEL: No, I wouldn't have seen it. I can only, as I say, repeat this again: Wallace Murray, who was Ambassador to Iran -- I

think it was about that time -- told me later, with considerable pride, "Well, we did push the Russians back in Iran." So that
would give backing for Truman's book, and whether you take what Truman said literally or as a sort of colloquialism, it seems to me
quite likely to be true -- quite credible would be the word, wouldn't it; quite fully credible. But I couldn't document this. I wasn't in on
any such exchange. And I don't suppose anything would be in the volumes of Foreign Affairs which have been published?
MCKINZIE: There's no such document entered for 1045 or 1046.
DEIMEL: Would it be conceivable that Truman meant, "I told him through my ambassadors?" I think it's quite likely that he did, and,
there, the Russians ran up against the possibility of confrontation and withdrew.
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ادارۀ جلسات رسمی ناچار به تعیین هیئت رئیسه شدند وچون اعتبارنامۀ آقای تقی زاده به مجلس نرسیده بود ،آقای سردار فاخر

حکمت به ریاست {موقت }53انتخاب شد ( با یادآوری گفتۀ کریمخان رشتی به سید محمدطباطبائی که « قبر خودت راکندی » از
وکالت و ریاست مجلس ایشان که موجب نخست وزیری قوام را فراهم آورده بود در انتخاباتی که به وسیله قوام انجام داده
بودخبری نبود ).51

پس از شروع کار مجلس شورای ملی ،آقای تقی زاده به تهران وارد شده و اعتبار نامۀ ایشان برای تصویب به جلسۀ رسمی مجلس
شورای ملی رفت {  9مرداد  }1633ولی اعتبارنامۀ ایشان با مخالفت آقای عباس اسکندری ( وابستگی این شخص به دستگاه های

انگلیسی قطعی بود ) 59وآقای اسکندری با حملۀ شدیدی به آقای تقی زاده دربارۀ تجدید قرارداد جدید با « شرکت نفت ایران و
انگلیس » نمود وآقای تقی زاده را عامل منافع خارجی قلمداد کرد .مهمترین موضوع این اعتراض به اصل موضوع قرارداد  1866و
مقدمات طرح مسائل دیگری بود که این مذاکرات کلید انجام نقشه اصلی بود.
آقای تقی زاده رسماً اعالم کرد که در قرارداد  1866ایشان سمت « آلت فعل » راداشتند و طبق دستور عمل کردند .واین بهانۀ بسیار
نفیسی بود برای عملیات و اقدامات آیندۀ دکتر مصدق .باید یادآوری کنم که در این مورد دو نکتۀ حساس وجود دارد که در
مذاکرات مجلس و اعتراض و دفاع ،ذکری از آن نشده است وآن این است که این آقای تقی زاده که خود را آزادمنش آزادیخواه
معرفی کرد ،درحالی که کلیۀ این قرارداد دست نوشت خود او با تائید کمپانی و انگلیسها بود که به مجلس برده و به تصویب
رسانید وچرا انجام کاری که خودش به این طریق آنرا برخالف مصالح کشور تشخیص میداده ،به ادامۀ کار تن در داده و از وزارت
دارائی استعفاء نکرد؟ در حالیکه قرارداد را خود او نوشته و به تصویب رسانیده بود ومخالفت ظاهری عباس اسکندری با اعتبارنامۀ
ایشان و اعالم آلت فعل بودن آقای تقی زاده که با تصویب اعتبارنامۀ آقای تقی زاده مهر تأیید برآن گذاشته شد ،کلید الزمی برای
عملیات فریبکارانۀ بعدی به نفع منافع انگلستان بوده است ( باید توجه کرد که رفتار این مرد به اصطالح آزادیخواه در زمان
مشروطیت ومجلس شورای آنزمان وتوپ بستن مجلس وسایر اتفاقات نشان میدهد ،که همواره طبق نظر دولت امپراطوری عمل
میکرده است و باید بسیار متأسف بود ) .رویه و رفتارتقی زاده در تأخیر به بازگشت به تهران که در تمام آن مدت هیچوقت معلوم
نشد ،تأخیر در کجا بوده است؛ نشانۀ برنامه ازپیش ریخته شده بوده است.
دولت امپراطوری از شهریور  1631شروع به فروش رسان دن اموال ودارائی های وابسته به دستگاههای انگلیسی از قبیل زمینهای
کنار میدان سپه وخیابان ژاله به یک بازرگان و بانک شاهی به صورت سهام بانک بازرگانی در برابرسه ملیون وششصد هزار تومان
رنگکاری پشم در نواحی مختلف و اموال کارخانه های کرمان وهمدان واراک و

در اقساط  63ماهه و کارخانجات بافندگی قالی و
سرمایهها از ایران خارج شده بود .

اصفهان و تبریز را به شرکت فرش ایران فروختند و قبل از نخست وزیری دکتر مصدق کلیۀ

 75طرح ریاست تقی زاده اجرا نشد چون منایندگان در  85مرداد به سردار فاخر رای دادند و او رئیس جملس شد.

 73رجوع شود به برگ « - 14 -چرا حممد رضا شاه دولت حکیمی را در حساسرتین حلظه برکنارکرد؟ »
 70با انتشار فهرست ایرانان سهامدار در شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت های فرعی آن معلوم شد که اسکندری نیز در آن شرکت ها صاحب  835سهم بوده
است .حمبوبی اردکانی ،حسنی؛ تاریخ مؤسسات متدنی جدید در ایران ،هتران ،دانشگاه هتران ،1362 ،ج  ،3ص  .836و ساهلا قبل عباس اسکندری حدود سال های
 1395و  1396ریاست وزارت فواید عامه را بر عهده داشت .در جریان انتشار خاطرات آقابکف در سال  1319و افشای این قضیه که یکی از جاسوسان شوروی
که در دربار قاجار سکونت داشت ،از اعضای اصلی وزارت فواید عامه و از شاهزادگان است ،عباس اسکندری نیز به جرم جاسوسی بازداشت شد؛ اما پس از گذشت
مدتی کوتاه ،بدون حماکمه آزاد شد .اسکندری این نوع اهتامات را توطئه دمشنان خود می دانست و دلیلش این بود که اگر واقعاً جمرم بود ،او را مثل سه نفر دیگر که
حمکوم به اعدام شده بودند ،اعدام می کردند! { یا کمبود مدارک بوده؟؟!! }.
At the end of 1415, Agabekov was posted in Tehran as rezident of the OGPU Foreign Branch in Persia, where he was successful in
;obtaining foreign powers' secret codes, recruiting agents and fomenting animosity against Britain amongst the local tribal leaders
however, he failed in the task of dispatching back to the USSR the defector Boris Bazhanov, Joseph Stalin's former assistant. In April
1410, back in Moscow, Agabekov was promoted to the position of chief of the OGPU Near Eastern Section After defection he wrote
OGPU: The Russian Secret Terror in 1391
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دولت قوام السلطنه در نتیجۀ عدم تصویب قرارهائی که با دولت شوروی گذارده بود ومجلس شورای ملی از تصویب آنها خودداری
کرده بود برکنار گردید .و دوباره مجلس برای نخست وزیری آقای حکیم الملک رأی تمایل داد وپس از تشکیل دولت جدید
وتصویب برنامه ،دولت کار خود را آغاز کرد .از اقدامات این دولت تصویب قرارداد معامالت بازرگانی با دولت شوروی بود .در دولت
جدید وزارت دارائی به عهدۀ آقای نجم الملک بود و از معرفی هژیر به نام وزیر عضو دولت خودداری شد که ظاهر امر موضوع
انتصاب وی در دولت قوام بوده است .
مذاکرات ازدیاد حق االمتیاز نفت
درمدت هفت ماه ونیم حکومت حکیم الملک موضوع سهم پرداخت حق االمتیاز شرکت نفت به ایران برطیق مقررات منظور در
قرارداد  ،1866من شخصاً در جریان مذاکرات وزیر دارائی نجم الملک با مدیران شرکت نفت بودم .در مذاکرات فراوانی که تشکیل
میشد موافقتی شفاهی حاصل شده بود که حق امتیاز را باال ببرند ،ودر همین اوان ودر ماه آخر دولت آقای حکیم الملک اجباراً طبق
نظر اعلیحضرت محمد رضا شاه ناچار به معرفی آقای هژیر به نام وزیر مشاور گردید ،البته باطنی روابط قبلی از بین رفته بود و از
این پیش آمد آقای حکیم الملک رسماً ناراحت بود .آقای هژیر که از جریان مذاکرات اطالع پیداکرده بود ،به تحریک دولت
امپراطوری در جلسۀ رسمی مجلس شورای ملی برعلیه دولت سخنرانی کرد(!) که دولت فعلی هیچ اقدامی در باره تأمین نظر
عمومی نکرده است.
آقای حکیم الملک فوری خود را کنار کشید ودولت جدید را آقای هژیر تشکیل داد .او امیدوار بود که از آن توافق {ازیاد حق
امتیاز} ،خود استفاده کرده و به عنوان اقدام خود به مجلس وعموم برساند .ولی غافل از این که طرح و نقشه دیگری بود ،زیرا در

تمام مدت به آقای هژیر ودولت او توفیق آن داده نشد که بتواند موضوع رامطرح و میزان ترقی حق امتیاز را اعالم دارد .مخالفین
دولت وی که « ابوالقاسم کاشانی » در مجلس هدایت آنان را دراختیار داشت ،به گونهای دولت هژیر را در فشار گذاشتند که اقای
هژیر استعفا داد و بعد نیز که به سمت وزیردربارانتخاب شد به قتل رسید.
پس از کشته شدن هژیر آقای حکیم الملک به سمت وزیردربار شاهنشاهی منصوب شدند و اعلیحضرت نیز برای مدتی بیش از سه
ماه به اروپا و امریکا رهسپار شدند .ولی سروصدای مربوط به حق امتیاز وسهم دولت در قرارداد مورد بحث وانتقاد روزنامه ها ومردم
بود .دولت وقت هم به ریاست سپهبد رزم آراء دارای عقاید مخصوص دربارۀ انجمن های ایالتی و والیتی داشت و تبلیغات خاصی
انجام میداد .در این باره آقای حکیم الملک نگرانی خاصی از سوی این طرح رزم آراء داشت که بسیار نگران و ناراحت بود { که طرح

باعث تجزیه ایران شود .} 58درتیرماه همان سال با قرار قبلی در منزل تهران به انتظارشان بودم که ساعتی دیر با ناراحتی مخصوص

رسیدند .در غیاب پادشاه با رزم آراء دربارۀ تاخیر انجام این برنامه مذاکراتی داشتند و به او گفته بودند که این عملیات ناراحتی

 74موضوع اجنمن های ایالتی و والیتی به صورت جدی در ساهلای صدرات حاج علی رزم آرا ( 6تری  1380تا اسفند  )1380مطرح شد .رزم آرا در هنگام ارائه برنامه
خود به جملس شورا  ،موضوع تغیری و حتول در شیوه اداره كشور و واگذاری كارهای عمومی به دست مردم از طریق تشكیل اجنمن های حملی را مطرح و الحیه ای نیز حتت
عنوان الحیه خودخمتاری ایاالت ایران برای تصویب  ،تقدمی جملس كرد  .الحیه پیشنهادی رزم آرا كه با قید یك فوریت تقدمی جملس شد بدین شرح بود  :برای اجرای اصول
 09تا  03متمم قانون اساسی متامی سازماهنای اداری استان ها  ،شهرستاهنا  ،خبش ها  ،دهستان ها  ،شهرها و دهات و چگونگی انتخابات و تشكیل اجنمن ها و
طریقه انتخاب استانداران  ،فرمانداران و كلیه مأموران حملی و دولتی و دولتی و جزییات دیگر به موجب آینی نامه ای كه به تصویب كمیسیون مربوطه می رسد  ،اجرا
خواهد شد و از تاریخ نشر آگاهی انتخابات  ،اجنمن های شهرداری موجود منحل و وزارت كشور قائم مقام متام اجنمن ها خواهد بود  .الحیه پیشنهادی رزم آرا از مهان
ابتدا مورد انتقاد شدید بسیاری از شخصیت های سیاسی از مجله آیت اهلل كاشانی ،حممد مصدق  ،مظفر بقایی و حسنی مكی قرار گرفت.
بویژه بعد از قیام پیشه وری در آذرباجیان و قاضی حممد در کردستان ،داستان اجنمن های ایالتی داغ شد و توده ایها و چپگرایان آنرا دنبال میکردند که هنوزر هم میکنند،
به امید اینکه نفوذ حکومت مرکزی را در ایاالت تضعیف کنند .میگویند رزم آرا قصد کودتا داشت و میخواست در غیاب سه ماهه شاه اینکار را اجنام دهد ،ولی رندان
مطلب را بگوش شاه رسانیدند و شاه او را َنست وزیر کرد تا از ستاد ارتش دستش کوتاه شود .پس از برگشت شاه تصفیه دامنه داری در ارتش اجنام شد و کلیه
طرفداران رزم آرا بازنشسته یا برکنار شدند .ولی رزم آرا با مبیان کشیدن انتخابات اجنمن های ایالتی خواست ازشاه انتقام بگرید که با یک گلوله مهه چیز خامته یافت.
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زیادی را فراهم خواهد کرد .دیوان حافظی که محمدعلی فروغی تصحیح وانتشار داده بود و همیشه در دسترس ایشان بوده ,را به
دست گرفته وتفعلی در این باره زدند وپس ازاینکه خودشان خواندند به من نشان دادند و گفتند ببین چه میگوید:
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفی هن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد دام وحق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد
بنی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد مکربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــک حق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازی چ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرخ بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــکندش بیض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه درک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاله
زی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا کـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعبده بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل راز کـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقی بی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهد رعن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــای ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفیان
دیگ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوه آم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و آغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد
ایـ ـ ـ ــن مطـ ـ ـ ــرب از کجاسـ ـ ـ ــت کـ ـ ـ ــه سـ ـ ـ ــاز ع ـ ـ ـ ـراق سـ ـ ـ ــاخت
و آهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــگ بازگش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه راه حج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد
ای دل بیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا رومی
زان چ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنی کوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت دراز کـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد
ص ـ ــنعت مکـ ـ ــن کـ ـ ــه هـ ـ ــر ک ـ ــه حمبـ ـ ــت نـ ـ ــه راسـ ـ ــت باخـ ـ ــت
عش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقش بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه روی دل در معن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراز کـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردا ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پیش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــگاه حقی ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود پدی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرمنده ره روی کـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر جمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد
ای کب ـ ـ ـ ـ ــک خ ـ ـ ـ ـ ــوش خ ـ ـ ـ ـ ـ ـرام کج ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــیروی بایس ـ ـ ـ ـ ــت
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه زاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافظ مکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت رنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه در ازل
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ز زه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ری ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بی نی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد

بحران سیاسی ،حکیمی و دولت مصدق
پس از کشته شدن رزم آراء در مسجد شاه موضوع بسیار مهمی بین مردم بصورت شایعه منتشر شد که در موقع تدفین رزم آراء از
نامه ای یافت شده است که شرکت نفت با ترقی حق امتیاز به پنجاه درصد موافقت
بین نامه های موجود در لباس روزانهاش موافقت 
کردهاست که کشته شدن رزمآراء موجب عدم اعالم رسمی شده است که این شایعات بطوری بین عامه مردم و قراردادن استثمار

مال ملت ایران و اثر بسیار زیادی بر مذاکرات مجلس شورای ملی گذارده بود ،که به پیشنهاد رسمی آقای جمال امامی به مجلس
شورای ملی برای دادن رأ ی تمایل به تشکیل دولت دکتر مصدق را فراهم کرد .و با تصریحی که اعلیحضرت در کتاب پاسخ به تاریخ
در بارۀ شرط پذیرفتن نخست وزیری در زمان جنگ ،موافقت دولت امپراطوری را خواسته بود ،وضع به خوبی روشن میشود و با
مراجعه به صورت مجلس های جلسات مجلس شورای ملی درآنزمان بادقت کامل توجه به فریب و ریا داده میشود.
در نتیجۀ اقدامات و عملیات پنج ماهۀ اول دولت دکتر مصدق که ظاهراً برای عده ای از نمایندگان مجلس قابل تحمل نبود ،در اوایل
بهمن ماه  1638اعضاء فراکسیون مخصوص مجلس شورای ملی به ریاست دکتر طاهری در منزل آقای حکیم الملک دیدار و جمعاً
تقاضا میکنند که برای نخست وزیری موافقت کنند ،تا فراکسیون موجب رأی عدم اعتماد رافراهم کند ،و رأی تمایل به نخست
وزیری ایشان صادر شود .این مذاکرات دوساعت طول کشید وآقای حکیم الملک درجواب همه مذاکرات فقط « نه » میگفتند.
روز بعد آقای « امیر نصرت اسکندری » نمایندۀ آذربایجان که از دوستان بسیار نزدیک آقای حکیم الملک بود ،با ایشان مالقات کرده
و دوباره درخواست نمایندگان را برای پذیرش این سمت خواستار شد؛ که باز با جواب سادۀ « نه » آقای حکیم الملک روبرو شد .ما
خیال کردیم موضوع خاتمه یافته است ،ولی پس از بیست روز آقای سلمان اسدی از من خواست که با حضور دکتر امینی وزیر
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شریفالعلمای خراسانی ناهار را در رستوران سورن با هم باشیم .در آن روز ضمن صرف غذا اطالع

دادگستری دولت دکتر مصدق ،و
دادند که اعضاء فراکسیون مجلس به ریاست آقای دکتر طاهری با آقای احمد قوام مالقات و از ایشان خواسته بودند که نخست
وزیری را بپذیرند که از فریب و ریای مصدق خالص شوند .آقای قوام گفته بود به شرطی قبول میکنم که آقای حکیم الملک پست
«وزیر مشاور» دولت راقبول کنند ،و آقای حکیم الملک موافقت نکرده و فقط کلمۀ « نه » را گفتند و ما از تو میخواهیم که به این
وضع خاتمه داده و آقای حکیم الملک را برای پذیرش این پیشنهاد آماده کنی والبته در برابراین عمل پست معاونت وزارت دارائی
هم به تو داده میشود! من به آقایان گفتم که من اصوالً از قبول این قبیل مقامات خودداری کرده و میکنم ،ولی در بارۀ موضوع
اقدام میکنم.
روز بعد در مالقات عادی مطلب را به استحضار ایشان رسانیدم و در جواب بالفاصله اظهار داشتند این بزرگترین اشتباه است ،چون
کاری را که به عهدۀ مصدق گذاشتهاند ،اگر انجام آن از عهدۀ من ویا قوام برمی آمد بدون چون وچرا به مصدق داده نمیشد ،و
مصدق مأمور و موظف به انجام آن با عوامفریبی و با تظاهر به نحوی که دستور دارد باید اقدام کند ،و کار را خاتمه دهد ،و هرکدام
از ما یعنی من و یا قوام ،این اشتباه را بکنیم ،صدمه و زیانی خواهیم خورد که تا آخر عمر نخواهیم توانست برخیزیم ،و با بدترین
صورت بقیۀ عمر راسپری خواهیم کرد؛ من مصدق را آدمی مصروع میشناسم و عمل مصدق را برخالف مصلحت و به زیان مملکت
میدانم ،و از همه بیشتر در این باره ناراحت هستم و به همین دلیل آمادهام که با آقای قوام و دستگاه توافقی بکنم و شخص صالح و
عاقلی راپیداکنیم و دربارۀ او توافق کنیم و او را باطناً تقویت کنیم و با ترد مصدق با نخست وزیری این شخص ،موضوع را عاقالنه
خاتمه دهیم؛ و پس از اتمام کار هرگاه آقای قوام حاضر به قبول نخست وزیری باشند ،منهم موافقت میکنم و هرگونه خدمتی از من
برآید انجام خواهم داد .بخاطر ناراحتی توضیحات ومذاکرات پیشین در حکیم الملک ایجاد کرده بود او از دیوان حافظی که همیشه
در روی میزش بود ،فالی گرفته که این غزل آمد و تمام نظریات او را توضیح میداد:
دو یـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار زیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرک و از بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاده کهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن دومنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی
فراغت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی و کت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابی و گوش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ایـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دنیـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهم
اگ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر چ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه در پ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ام افتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر دم اجنمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی
هـ ـ ـ ـ ـ ــر آن کـ ـ ـ ـ ـ ــه ک ـ ـ ـ ـ ـ ــنج قناعـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ــه گـ ـ ـ ـ ـ ــنج دنی ـ ـ ـ ـ ـ ــا داد
فروخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت یوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــری ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتین ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی
بی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ای ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن کارخان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
ب ـ ـ ـ ــه زه ـ ـ ـ ــد مهچ ـ ـ ـ ــو ت ـ ـ ـ ــویی ی ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــه فس ـ ـ ـ ــق مهچ ـ ـ ـ ــو من ـ ـ ـ ــی
ز تن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدباد ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد منی ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان دیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن
در ایـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ــن کـ ـ ـ ـ ــه گلـ ـ ـ ـ ــی بـ ـ ـ ـ ــوده اسـ ـ ـ ـ ــت یـ ـ ـ ـ ــا مسن ـ ـ ـ ـ ــی
بب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنی در آین ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام نق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی غی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
کـ ـ ـ ـ ــه کـ ـ ـ ـ ــس بـ ـ ـ ـ ــه یـ ـ ـ ـ ــاد نـ ـ ـ ـ ــدارد چنـ ـ ـ ـ ــنی عجـ ـ ـ ـ ــب زمنـ ـ ـ ـ ــی
از ایـ ـ ـ ـ ــن مس ـ ـ ـ ـ ــوم کـ ـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ـ ــر طـ ـ ـ ـ ــرف بوس ـ ـ ـ ـ ــتان بگذش ـ ـ ـ ـ ــت
عج ـ ـ ـ ــب ک ـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ــوی گل ـ ـ ـ ــی هس ـ ـ ـ ــت و رن ـ ـ ـ ــگ نسـ ـ ـ ـ ــرتنی
ب ـ ـ ـ ــه ص ـ ـ ـ ــرب ک ـ ـ ـ ــوش ت ـ ـ ـ ــو ای دل ک ـ ـ ـ ــه ح ـ ـ ـ ــق ره ـ ـ ـ ــا نکن ـ ـ ـ ــد
چن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنی عزی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز نگین ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اهرمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاج دهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر تبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد در ایـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافظ
کجاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت فک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حکیم ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی و رای برمهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی
فردای آنروز با حضور سه آقایان جریان را به ایشان اطالع دادم .سه روز بعد سلمان اسدی به من اطالع دادکه تمام جریان را به
اطالع آقای قوام رساندیم و درجواب گفتند حکیمی حق دارد و نباید به هیچ وجه دراین مورد دخالتی کرد .موضوع ترد مصدق
تقریباً خاتمه پیداکرد ،و مجلس نیز دیگر اقدامی نکرد.
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ده سوم سدۀ چهارده
درتمام دوره حکومت رزم آرا ومصدق وضع اداری وخدمت من در دستگاه وزارت دارائی نامعلوم بود .ظاهراً به سمت بازرس دولت
در بانک رهنی حقوق دریافت میکردم و عمالً کاری نداشتم .در ضمن در شرکت موند اکسپرس که نمایندۀ فروش بلیط هواپیمائی
فرانسوی بود ،بصورت بازرس قانونی وهمچنین درشرکت ساتی به سمت مدیرعامل فروش بلیط هواپیما مشغول بودم ،که این سمت
ها بصورت نمایندگی ازسوی دارندۀ اکثریت سهام این د و شرکت را دارا بودم.
در مهرماه  1661آقای حکیم الملک به من گفتند بیهوده چرا درتهران وقت میگذرانی ،با استفاده از مرخصی به اروپا برو .من نیز با
گذرنامۀ عادی عازم سوئیس شدم.
دیدار با سهیلی در لندن و پیش بینی برخورد مذهبیون و ملیون
روز قبل از عزیمت برای کسب اجازه از آقای حکیم الملک دیدن کردم و به من دستور دادند که فوری سهیلی را که در لندن اقامت
کرده ،را مالقات و او را وادار کن ،که از لندن خارج شود و از قول من بگو « شما که قبل از زمان قطع رابطه سفیر ایران درلندن
بودید ،چرا حاال درلندن مانده اید؟ این کار شما بصورت پناهندگی شما به انگلستان تلقی میشود! لذا فوراً از انگلستان خارج شوید
زیرا مملکت در آتیه به وجود شما احتیاج دارد ،و اقامت شما درلندن مشکالتی را برای شما فراهم خواهد کرد ».
من دراین باره احساس مأموریت مخصوص کردم و به ژنو حرکت کردم .در آن زمان عده ای از وزرا و وکالی سابق مجلس به عناوین
مختلف از ایران خارج شده بودند .آقای فروهر وزیر کشور سابق در ژنو بودند که از دیدارشان بسیار خوشحال شدم .روز ورود از
کنسولگری انگلیس تقاضای ویزای انگلستان را نمودم که موکول به موافقت وزارت کشور انگلیس کردند.
مطلع شدم که به این زودی ویزا نخواهند داد ناچار با نامه ای پیغام آقای حکیم الملک را به آقای سهیلی مشروح نوشتم .پس از چند
روزی از آقای سهیلی نامه ای رسید ( اصل نامه درتهران است ) .در نامۀ مزبور ،آقای سهیلی به من تذکر دادند « که بسیار خوشوقت
شدم که از ایران به موقع خارج شده ای والزم است فورا به هر وسیله شده به آقای حکیم الملک اطالع دهی ،که هرچه زودتر از
ایران خارج شوند ،چون وضع ایران وسلسله پهلوی را خاتمه یافته میدانم و زندگی در ایران دیگر قابل ادامه نخواهد بود؛ ومن با
مختصر پس اندازی در یک خانۀ محقر با همسر و اوالدم به زندگی عادی ادامه میدهیم ،واین پس انداز قابل این نیست که بتوانم
هزینۀ مسافرت را تحمل کنم »!
در جواب نوشتم باید به لندن آمده و حضوری مطالب را بگویم و اگر امکان هست بفرمائید که با درخواست ویزای من موافقت کنند.
در جواب نوشت بهتر است از طریق عادی اقدام کن ید .من که سابقۀ ناراحتی چشمی داشتم ،به دکترم درلندن که دفعات به او
مراجعه کرده بودم نامه نوشتم و از او خواستم گواهی مفصلی که موجب صدور ویزا شود ،بفرستد .هرروز به کنسولگری مراجعه
میکردم و خبری از ویزا نبود  .در همین ایام آگاه شدم که در دولت دکتر مصدق تغییراتی حاصل شده است و آقای مهذب الدوله
(باقر) کاظمی به سمت وزیر دارائی منصوب شده است .پس از چند روزی تلگرافی از سوی ایشان به من رسید که من به عضویت
هیئت مدیرۀ بانک کشاورزی انتخاب شدهام و تصویبنامۀ آن نیز صادر شده است ،و هرچه زودتر به تهران عزیمت کنم .روزی که از
تهران تلگراف انتصاب من به عضویت هیئت مدیرۀ بانک کشاورزی رسیده بود ،در مراجعه به کنسولگری ،کنسول متوجه ناراحتی
که داشتم شد وگفت تو هرروز به اینجا مراجعه میکنی ولی حال تو امروز فرق دارد ،موضوع چیست؟
به او تلگراف را نشان دادم که نمیدانم تا چه زمانی میتوانم به سر کار خود ن روم ،وتلگراف را که به التین نوشته شده بود نشان داده،
و ترجمه کردم .او با دانستن موضوع به من گفت چهل وهشت ساعت به من وقت بده تا به تو بگویم به تو ویزا داده خواهد شد یا نه؛
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که قبل از خاتمه چهل وهشت ساعت با تلفن به محل اقامت من خبر دادند که ویزای شما آماده است و یادآوری کرد که نباید از
اجازۀ ورود به کشورشان سوءاستفاده کنم.
پس از دریافت مدارک فردای آنروزساعت ده شب به با هواپیما به لندن پرواز کردم .صبح اول وقت به آقای سهیلی ومنشی پزشگ
چشمم ،ورود خود را اطالع دادم .که منشی دکترم اطالع داد که ساعت ده صبح برای معاینه چشم به مطب دکتر بروم .پس از
معاینه و تجویز درمان ،در موقع خروج منشی ازمن خواست که دردفتر او بمانم وسپس ازمن پرسید درمملکت شما چه خبراست؟
گفتم منظور چیست؟ گفت پس از ارسال گواهی برای ویزا ،از پلیس تلفن شد که چرا چنین نامه ای نوشتید .ما به پلیس گفتیم که
این مریض ما هر دوسال یکبار باید بیاید وچشم او را معاینه بکنیم ،و گفتند آیا اطمینان دارید که این شخص برای معالجۀ چشم
خود می آید و کاردیگری ندارد؛ در نتیجه دکتر تو را دربرابرپلیس تضمین کرده است ،وتوجه داشته باش که اقدامی برخالف نکنی.
با آقای سهیلی درسه جلسۀ طوالنی مذاکرات انجام شد و با توضیحی که دربارۀ وضع ایران دادم ،ایشان به من گفتند که رئیس
فعلی دولت انگلیس از دوستان نزدیک ایشان است ،و صریحاً به او گفته است که قطعاً وضع ایران و سلسلۀ پهلوی رو به انقراض و
اتمام است .من به آقای سهیلی گفتم که اوضاع سیاسی روز و تظاهر و نیرنگ مصدق برای از بین بردن قرارداد  1866قبل از
رسیدن مدت خاتمۀ قراداد  ،که باعث از بین بردن منافع حساسی که در قرارداد  1866به نفع ایران منظور شده بود ،است  ،60و در
صورت فسخ یکطرفۀ آن قرارداد سوءاستفاده ای کالن به عنوان خسارت و مسائل دیگر خواهد شد .با توجه به اینکه همچنین مرد
محترمی که به شما همواره حداکثر کمک را کرده و بخصوص دربارۀ دادرسی رسمی که به مناسبت انتصاب جرمی که برای شما
حاصل شده بود ،صدور حکم تبرئه را انجام داده بود ،و با اطالع دقیق سیاسی بطوری آگاه است که خودش درآن وضع غیر عادی که
به گفتۀ دوست صمیمی شما اتفاق خواهد افتاد ،و در آن شعلهای که در حال انفجار بیشتر است ،مرا با خرج خودم مرا برای
جلب نظر شما فرستاده است ،که از لندن خارج شوید ،باید توجه خاص داشته باشید که اهمئیت بسیار بسزائی دارد.
آقای سهیلی پرسید که به نظر شما وضع مملکت چه خواهد شد .من گفتم در برابرسیاستمداری مانند شما اظهار نظر درست نیست
ولی با وضعی که دراین دوسال در ایران پیش آمده و دستگاه مذهبی ( وابسته به استعمارچی ) به ریاست ابوالقاسم کاشانی و
دستگاه جبهه ملی ( وابستۀ قدیمی و کهنۀ استعمارچی ) با کمک و همراهی ومساعدت یکدیگر وضع خاصی را ازپیش میبرند ،و شاه
هم بدون هیچگونه دخالت و نظری شاهد انجام کلیه این عملیات میباشد و با هرگونه صدمه و زیان ظاهری که به او زده میشود
ساکت نشسته ،وبا سوابق قبلی در این سیصد سالۀ اخیرنشانه آن است که پس از انجام دستور وبه هدف رسیدن استعمارچی ،که
در هیچ حالی نمیتوانیم اصل هدف او را تشخیص دهیم ،بین دو دستگاه ملی ومذهبی اختالف شدید پیدا میشود و نظر نمایندۀ

 58نقل از مقاله تالش چاپ آملان گفتگوئی با دکرت پرویز مینا در تری  8993به مناسبت پنجامهنی سالگرد  82مرداد «با توجه به مراتب مشروحه فوق می توان نتیجه
گرفت كه اصرارمنایندگان شركت نفت انگلیس و ایران در مورد تفكیك عملیات و درآمدهای آن شركت در داخل و خارج از ایران و قابل مقایسه ندانسنت وضع درآمد
دولت ونزوئال و ایران به سبب فعالیت های شركت مزبور درخارج از ایران به این دلیل بوده است كه آن شركت نسبت به حق ایران به بیست درصد دارائی های شركت
های تابعه خود درخارج از ایران واقف بوده وسعی داشته درصورت جتدید نظر در قرارداد این مشكل را از سر راه خود بردارد .دراینجا الزم به یادآوری است كه شركت
سابق نفت انگلیس و ایران صاحب دارائی ها وتأسیسات قابل مالحظه ای در نقاط خمتلف جهان و تعدادی بی مشار شركت های تابعه درخارج از ایران بود كه مهمرتین
آهنا عبارت بودند از :شركت نفتكش بریتانیا؛ شركت های پاالیش و توزیع نفت دركشورهای خمتلف جهان؛ جایگاه های فروش بنزین دراقصی نقاط دنیا؛ پنجاه درصد
سهام شركت نفت كویت؛  41/5درصد سهام شركت نفت عراق .بایك بررسی امجالی از آنچه در باال شرح داده شدمی توان نتیجه گرفت كه آخرین پیشنهاد مشرتك
چرچیل ـ ترومن كه در فوریه سال  1053به دكرت مصدق تسلیم گردید نه تنها كلیه اصول و اهداف ملی شدن صنعت نفت را تأمنی می منود ،بلكه با توجه به اوضاع و
احوال بنی املللی نفت در آن زمان هبرتین پیشنهاد و شرایطی بود كه به علت مداخله مؤثر و فشار دولت امریكا و شخص ترومن حصول آن امكان پذیر گردیده بود .
بنابراین با كمال تأسف باید به این نتیجه رسید كه دكرت مصدق با رد این پیشنهاد ،یك موفقیت طالئی و بی نظری را كه برای هیچكس جز او حاصل منی شد از دست
داد .چنانچه دكرت مصدق با موقعیت وحمبوبیتی كه درآن زمان داشت آخرین پیشنهاد مشرتك چرچیل و ترومن را پذیرفته بود ،و به عقد قراردادی جدید بر مبنای آن توافق
منوده بود ،نه تنها اداره كامل متام عملیات صنعت نفت از مهان سال بدست شركت ملی نفت ایران سپرده شده بود ،بلكه مسری تاریخ و سرنوشت سیاسی و اقتصادی و
اجتماعی ایران بكلی تغیری می كرد .نه واقعۀ  82مرداد اتفاق می افتاد و نه ملت ایران به بالی انقالب اسالمی دچار میگردید ».
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مذهبی مسلماً پیشرفت خواهد کرد و منجر به از بین رفتن دستگاه جبهۀ ملی خواهد شد و نفرسومی که در هیچیک از این دو دسته
اقدامی نکرده است از اختالف آنها استفاده کرده و برای تضعیف هر دو دسته اقدام خواهد کرد .آقای سهیلی با تحلیل سیاسی من
موافقت نکرد ،ولی من مأموریت خود را انجام دادم .او پس از  1روز بعد از ورود من به لندن ،آنجا را ترک کرده به شهر نیس رفت.
به ژنو از راه زمینی برگشتم که در پاریس توقف کرده و با یکی از دوستانم ساالر سعید سنندجی جزء « مفسدفی االرض »
شناخته شده های دولت مصدق بود که وکالت زندگانی او را درایران داشتم مالقات کنم .او هم مثل آقای سهیلی فکر میکرد که
اوضاع همینطور ادامه خواهد داشت و پیش بینی مرا به تمسخر گرفت.
روزی با اسرار او به منزل آقای ساعد در  131خیابان ویکتور هوگو رفتیم که بیشتر آقایان مفسدفیاالرض در آن محفل تشریف
داشتند .آقای سنندجی با آقای غالمحسین ابتهاج و یک دوست دیگرش در محفل نشست و برای او پیش بینی مرا باز گفت و آنان
به تمسخر آن بلند میخندیدند .آقای ساعد متوجه شد و از ایشان سبب خندۀ شان را پرسید .آقای سنندجی ایستاد و مطالب را با
تمسخر باز گفت .سپس ساعد رو به من کرد و با اشارۀ مخصوص دست به تمام حضار دور تا دور سالن طوری که همه بشنوند گفت
« داداش جان حق با توست و این آقایان نمی فهمند و کار در بدین طریقی که گفته ای انجام خواهد شد » .سپس از من پرسید که آیا
به ایران برمیگردم و با جواب آری به من گفت « به دکتر { حسین} فاطمی بگو ،که ساعد گفت که تو که ایرانمدار هستی ،باش –
خانه مرا چرا ضبط کردی؟ اموال خانۀ مرا هرچه میتوانی استفاده کن ،ولی اجارۀ خانه را چرا نمی پردازی؟ من که نباید اجارۀ خانۀ
تو را بپردازم .تصورکردی ایرانمدار شدی ،تمام شد ؟ باید بدانی که شکمت را پاره خواهند کرد » ( این گفتار در اوائل بهمن 1661
بود؛ در  35بهمن دکتر فاطمی مورد سوءقصد فدائیان اسالم گردید { و شدیدا از ناحیۀ شکم مجروح شد که بعد از معالجه مجبور
بود به خاطر پارگی العالج شکم ،کمربند مخصوصی ببندد } ) .بعد از بازگشت به ژنو اواخر بهمن  1661به تهران بر گشتم.
محمد رضا شاه دیکتاتور ایران خواهد شد!
از وقایع قابل ذکر در این زمان موضوع پیغام آقای حکیم الملک به اعلیحضرت محمد رضا شاه درتاریخ هفتم فروردین  1661است.
ماجرا چنین بود که درآن روز آقای حکیم الملک ،آقای مسعود فروغی را که آجودان مخصوص اعلیحضرت بود ،خواستند و به ایشان
دستور دادند که به حضور اعلیحضرت شرفیاب شده و از قول آقای حکیم الملک به عرض برسانند که کاری را که انجامش به عهده
مصدق واگذارکرده بودند خاتمه یافته ،و دیگر به وجود مصدق احتیاجی ندارند ،و مملکت کامالً در اختیاراعلیحضرت میباشد ،که
هرگونه بخواهند رفتار کنند .آقای مسعود فروغی این پیغام را به عرض رسانیده و بطوریکه مسعود فروغی به من تعریف کرد،
اعلیحضرت از این پیغام متعجب وحیران شده و بطور جدی از مسعود فروغی صحت این پیغام را دوباره پرسیده بودند { .من،
مسعود قراجه داغی ،چون درهمانروز شخصا از زبان زنده یاد دائی گرامیم درمنزل شان دو مورد راجع به این موضوع را شنیدم که
هیچگاه فراموش نمیکنم :یکی اینکه گفتند من نمیدانم که چه ماده ای در قرارداد است که انگلیسها میخواهند به هر ترتیبی

هست این قرارداد را فسخ نمایند31؛ و دومی ،درست این کلمات را گفتند « :قرار است محمد رضا شاه دیکتاتور ایران بشود مگر با

درگذشت استالین 31سیاست را عوض کرده باشند » }.

دولتمردی مصدق ازیک بحران به بحرانی دگر
دکتر مصدق با عده ای به الهه برای دفاع از شکایت شرکت نفت دولت از دولت ایران به الهه رفت و از جریان و طرز محاکمه اطالع
پیدا کرد .دادگاه حکم خود را صادر کرده بود ولی کسی از آن خبرنداشت تا واقعۀ  35تیرماه  ،1661و استعفای دکتر مصدق و رأی
تمایل به احمد قوام که در نتیجۀ اقدام غیر عادی واالحضرت اشرف با همکاری رئیس پیشین هئیت مدیرۀ مستشاران آمریکائی

 5 51مارس میالدی  1053برابر با اوائل فروردین 1338
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ژاندارمری 33به عمل آمده بود ،پیش آمد ،و وقایع حکومت پنج روزۀ قوام در روزنامه ها منعکس است .فقط روز  61تیر که تظاهرات
عده ای از مردم وحزب توده موجب برکناری قوام و دولت مجدد دکتر مصدق گردید ،در این پنج روزه چند موضوع پیش آمد که
خاطرات آنها را یادآوری کنم.
مصدق به حکیماالملک متوسل میشود!
روز سوم برکناری دکتر مصدق ،یکی از همکاران دکتر مصدق (دکتر صدیقی یا الهیار صالح) که از دوستان نزدیک و صمیمی
آقای حکیم الملک بودند به دیدارشان آمدند .با ابالغ پیغامی به آقای حکیم الملک از طرف دکتر مصدق ،از آقای حکیم الملک تقاضا
میکنند که ایشان از اعلیحضرت درخواست نمایند که به دکتر مصدق اجازه داده شود که از تهران خارج شوند و در محلی امن
استراحت کنند و بکلی از کار کناره گیری کرده و به کلی در آنجا باشند و در دسترس اشخاص نباشند و از دخالت درکلیۀ امور،
خارج باشند! آ قای حکیم الملک در جواب میگویند که من به هیچوجه با دستگاه سلطنتی رابطه ای ندارم و دخالتی هم نمیکنم و
اصوالً خود را از این جریاناتی که میگذرد کنارکشیده ام.
شاه به حکیماالملک متوسل میشود!
در روز  61تیرماه ساعت ده صبح از سعدآباد اتومبیلی به نیاوران منزل آقای حکیم الملک آمد ،و ایشان را برای شرفیابی به حضور
اعلیحضرت برد .پس از یکساعت مراجعت کرده و گفتند که در دفتر اعلیحضرت عده ای از خاندان سلطنتی از مادر و خو اهران
جمع شده بودند و با ناراحتی از آقای حکیم الملک خواستند که با قبول نخست وزیری اقدام الزم برای رفع بحران را به عمل بیاورند؛
که آقای حکیم الملک از قبول آن خودداری کرده و در جواب میگوید آن روزی که پست نخست وزیری را به آقای قوام مراجعه
ف رمودید ،از من کسب نظری فرمودید ،و این نتیجۀ همان اقدام است و با برکنار کردن قوام میتوان به موضوع خاتمه داد .سپس از
ادامۀ حضور در آن جلسه خودداری و مراجعت میکنند .همانروز قوام برکنار میشود و فرمان نخست وزیری دکتر مصدق صادر
میشود .جالب این است که در همان شب همسر دکتر مصدق به منزل قوام رفته ،از سوی دکتر مصدق همه گونه اطمینان به قوام
میدهد.
دولت مجدد مصدق
دولت مصدق مجدداً تشکیل شد و با صدور بیانیه ای مفصل صدور حکم دادگاه الهه را با نیرنگ و تظاهرمخصوص به اطالع عامه
رسانید و قلمداد کردند که رأی مخصوص قاضی انگلیسی به نفع ایران صادر شده ،در حالیکه رأی دادگاه براین بود که باید موضوع
اختالف مستقیما بین دودولت حل شود

51

36

و این تظاهرات با وسائلی که دردسترس بود دوماه طول کشید؛ ودر نتیجه اتفاقات و

 Brigadier General Noraman Schwarskopf Sr.ژنرال نورمن شوارتسکوف پدر ژنرال به مهنی نام فرماندهی قوای آمریکا در جنگ با عراق 1009-1

 57به نظر مبآید در اینجا پدربزرگم اشتباه میکند چون رأی دادگاه این بود که برخالف شکایت انگلیس که قرارداد  1033پیمانی بنی دو دولت و در قلمرو قانونی
دادگاه بوده ،این یک قرارداد جتاری بنی دولت ایران و یک شرکت میبوده و در قلمرو قانونی دادگاه منببوده .قاضی انگلستان هم با اکثریت رأی داد و شکایت دولت
خود را جایز نشمرد .بعالوه دادگاه هیچگونه پیشنهادی برای رفع این مسئله نداد و دستور  5ژوئیه  1051بر علیه دولت ایران را لغو کرد.
http://www.icj-cij.org/docket/files/16/1000.pdf
World Court Bars Ruling on Iran Oil
By THE NEW YORK TIMES, July 32, 2593
THE HAGUE, The Netherlands, July 33 -- The International Court of Justice ruled today by a vote of 5 to 9 that it had no jurisdiction in
the British-Iranian dispute over oil nationalization. As a consequence, the court canceled its unheeded year-old injunction calling for
a temporary restoration of the Anglo-Iranian Oil Company to control of its property.
Briton Votes Against London
The judges participating in the nonjurisdiction decision were President Sir Arnold Duncan McNair of Britain, Vice President Jose
Gustavo Guerrero of El Salvador, Bohdan Wieniraski of Poland, Milovan Zorcic of Yugoslavia, Helge Klaestad of Norway, Abdel Hamid
Badawi Pasha of Egypt, Hsu Mo of China, Enrique C. Armand Ugon of Uruguay and Karim Sandjabi of Iran, a temporary judge. Those
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وقایع سیاسی که پیش آوردند ،موجبات قطع رابطۀ سیاسی با دولت انگلستان رافراهم کردند ،و دکتر مصدق به افتخار بیرون کردن
وسایل استعماری انگلستان از ایران جبهۀ ملی را تشکیل داد و درست برعکس رأی دادگاه الهه که دو دولت مستقیماً مشکل را

حل کنند 36و الزمۀ اینکار وجود رابطه وگفتگوی مستقیم داشت ،عمل نمود!

با اخراج کلیۀ اتباع انگلیس از ایران بدین طریق ملی کردن نفت ( که موجب فسخ قرارداد نفت شد ) را قطعی نشان داد و به ملت
وانمود کرد که دست دولت انگلیس از ایران بکلی قطع شده و در حکومت یکسال بعد به ملت وانمود کرد که روابط سیاسی بین دو
دولت قطع و هیچگونه رابطه میان ایران و انگلستان وجود ندارد .در این مورد اطالع میدهم که یکی از دوستان بسیار نزدیک من
که سمت منشی مخصوص دکتر مصدق را داشت ،و همواره با او بوده است ،شخصاً به من تعریف کرد که او چند بار با اتوموبیل
دکتر مصدق به فرودگاه میرفت ،وشخصی انگلیسی را ازهواپیما تحویل میگرفت و به منزل دکتر مصدق میبرد و پس از دو یا سه
روز به همان ترتیب آن شخص را به هواپیما میرسانید و دستگاههای پلیس وگمرک و فرودگاه به هیچوجه از هویت این شخص و
رفت و آمد او اطالع نداشتند.
اینک الزم است واقعۀ نهم اسفند را یادآور بشوم که پیش بینی قبلی دربارۀ اختالف و برخورد دو دستگاه مذهبی و ملی به وقوع
پیوست{ صفحۀ  - 82 -دیدار با سهیلی در لندن و پیش بینی برخورد مذهبیون و ملیون } ،که آن تصمیم اعلیحضرت محمد رضا شاه
برای مسافرت به خارج کشور بود .ابوالقاسم کاشانی شخصاً از اقدام به این مسافرت جلوگیری کرد که در نتیجه بین دو دستگاه
مذهبی و ملی اختالف شدیدی بروز کرد ،که پس از ششماه وقایع  35و 39مرداد پیش آمد.

خدمت دربانک کشاورزی
بیست ویکم بهمن  1661در بانک کشاورزی در همان ساختمانی که من ازسوی بنیاد پهلوی به بانک کشاورزی فروخته بودم مشغول
به کار شدم.
ریاست بانک را دوست بسیار صمیمی من آقای «محمد بیات» به عهده داشت .من نفردوم هیئت مدیره شدم .بهمن و اسفند ماه را
به مطالعه و بررسی کارهای بانک پرداختم .از اول سال به اقداماتی برای رفع مشکالت زیر کردم :اولین مشکل بزرگ فشار
دکتر مصدق به بانک برای وصول قروضی بود که برخالف مقررات اساسنامه بانک به اشخاص مختلف داده شده بود و همۀ آنها قادر
به پرداخت وامهای خود نبودند ،ومصدق فشار می آورد که اموال وامالک بدهکاران را بانک با انجام تشریفات قانونی مصادره و با
حراج رسمی ،وجوه بانک دریافت شود .اولین و مهمترین آنان بهرۀ وامی بود که در زمان تصدی «لقمان نفیسی» در سمت
مدیرعامل بانک کشاورزی ،با فشار خاص آقای هژیر وزیر دارائی وقت ،این وام با رهن گرفتن قصر مورد استفادۀ واالحضرت اشرف
پهلوی پرداخت شده بود و تا آن زمان اقساط و بهرۀ آن پرداخت نشده بود .آقای نفیسی از پرداخت چنین وامی خودداری کرده

dissenting were Judges Jules Basdevant of France; Levi Fernandes Carneiro of Brazil, Green H. Hackworth of the United States,
Alejandor Alvarez of Chile and John E. Read of Canada.
Judge McNair's participation in the majority decision marked the first time in the history of the post-war court that a judge had
voted against his own Government. Court historians said the only precedent they could recall was in the early 2531's when another
British judge voted against his Government.
The decision was based on the majority finding that the 2522 oil concession was a simple contract rather than an international
agreement and that Britain could not invoke previous treaties because the Iranian declaration in 2523 accepting the court's
compulsory jurisdiction excluded disputes involving prior agreements.
A point at issue was the interpretation of the ambiguous 2523 Declaration, but the verdict said "the court is satisfied that it was the
manifest intention of the Government of Iran to exclude from the jurisdiction of the court disputes relating to the application of all
"treaties and conventions accepted by it before ratification of the Declaration.
As to the status of the oil concession the court declared "it is nothing more than a concessionary contract between a government
"and a foreign corporation * * * It does not regulate in any way the relations between the two Governments.
Having reached its decision on this basis the court gave no ruling on variety of other points raised in the case.
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بود ولی آقای هژیر با صدور اعالمیه خواستار دوازده ملیون تومان که بصورت امانت به بانک کشاورزی برای کمک به دستگاه بانک
سپرده بوده ،میشود و چون بانک وضع مالی خوبی نداشت ،نمیتوانست این مبلغ را مسترد دارد و آقای نفیسی ناچار به پرداخت وام
میشود که بعداً موجب برکناری لقمان نفیسی میشود .انجام دستور دولت ،امکان وصول وام را میسر نمیساخت ،و من موضوع را به
عناوین مختلف و استناد به تطبیق تشریفات اسناد رسمی با تعلل گذراندم.
موضوع دوم مطالبۀ وجه نقد و بهرۀ آن به وزارت راه در برابراجرای ضمانت نامۀ خاصی که بانک کشاورزی با رهن گرفتن حسینآباد
ملک موروثی برادران تیمورتاش برای شرکت درمناقصۀ خاصی که هوشنگ تیمورتاش برندۀ مناقصه شده بوده و انجام آنرا به
تعویق انداخته بود ،وزارت راه خواهان وجه ضمانتنامه به مبلغ  11هزار تومان بود که بعالوۀ بهره متعلقه در آن زمان به  131هزار
تومان رسیده بود .آقای تیمورتاش پیشنهاد کرده بود که مبلغ شصت هزار تومان به بانک نقد بپردازد و اجازه داده شود که بقیه را
با بهره ،سال دیگر بپردازد تا از مزایدۀ حسین آباد جلوگیری شود .ولی دکتر مصدق با این پیشنهاد موافقت نمیکرد و اصرار و فشار
شدیدی به بانک وارد میکرد که تشریفات قانونی ضبط و فروش حسینآباد به موقع اجرا گذاشته شود .برای بانک وصول  31هزار
تومان بسیار ضروری بود ولی مصدق و دولت موافقت نکردند و مشکالت زیادی را فراهم کردند.
دیگری موضوع امالک سپهساالر بود ،که گویا بانک از وزارت دارائی با پرداخت مبلغی خریداری کرده بود و در برابرمدعیان امالک
پهلوی و همچنین ادعانامۀ بنیاد پهلوی برای استرداد محل بانک کشاورزی ،درجریان دادرسی بود .ناچار بودم قسمت عمدهای از
وقت خود راصرف پذیرائی وکالی دعاوی طرفین کنم و تحت فشار زیادی از دولت بودم .چون نفرسوم عضو هیئت مدیره از شرکت
در جلسات هیئت مدیره شرکت خودداری میکرد ،آقای سلیمان کلهر به عضویت هیئت مدیره انتخاب شد وکارهای بانک به دو
قسمت تقسیم شد .کارهای حقوقی واعتباراتی و بازرسی به من و به او کارهای اداری و ساختمانی و خرید وفروش به عهده
واگذار شد.
ترازنامۀ بانک و «کارمند مخصوص» ادارۀ حقوقی بانک
بزرگترین مشکل که تهیۀ ترازنامۀ  1661بود ،به من واگذارشد .با بررسی ترازنامۀ سال قبل وضع مالی بانک را خیلی بد تشخیص
دادم .درسال  1638عالوه برکسری درآمد بانک و هزینههای انجام شده ،کسری بودجه به مبلغ یک ملیون ونیم تومان بصورت
زیان در ترازنامه منظور شده بود و به تصویب مجمع عمومی رسیده بود .پس از بررسی فراوان و اینکه فقط پنج ملیون تومان در
«حساب مخصوص» ادارۀ حقوقی بود که به حساب نیامده بود  -درحسابی مخصوص که منحصراً به دستور رئیس ادارۀ حقوقی بانک
عمل میشد!
پس از رسیدگی معلوم شد که از  35سال پیش ماموری به نام « کارمند مخصوص » ازسوی وزارت دارائی به نام «آقای شهنواز» به
بانک منتقل گردیده و از همان سال با سمت ریاست اداره حقوقی با داشتن اختیار وکالت بانک بدون اطالع هیئت مدیره به تنهائی
امور حقوقی بانک و «حساب مخصوص» فوق را دراختیار داشته است! 32من بالفاصله کل موجودی را از شعبه مرکزی به حساب

بانک واریز کردم و کل موجودی را به حساب سرمایۀ بانک منظور کردم و به خزانهداری کل فرستادم .به ادارۀ حقوقی نیز
دستوردادم که کلیۀ درآمد باید به حسابی که زیر نظر هیئت مدیره بود ،پرداخت شود و هزینه ها نیز به همین ترتیب پرداخت
گردد.

 51اداره حقوقی در  85سال بدون دخالت هیئت مدیره بانک به نام رئیس اداره حقوقی با داشنت اختیار وکالت بانک در کلیه امور مستقیما پوهلای دریافتی از فروش
زمنی هائیکه از اراضی بانک استقراضی روسیه به بانک داده شده بود را مستقال در حساب اداره حقوقی جداگانه نگاه داشته بود بدون اینکه هیئت مدیره بانک
مداخله ای در این حساب داشته باشند و بانک اطالعی داشته باشد عمل میکرده وموجودی حساب اداره حقوقی پنج ملیون بوده در حالیکه این پول میبایستی به
سرمایه بانک پرداخت میشده.
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انجام این رویه و بکار افتادن شعبات بانک موجب رفع مشکالت موجود و تغییر رفتار دولت با بانک گردید .بخصوص در پنج ماهۀ
اول سال  1661وضع د ولت دکتر مصدق در نتیجۀ اختالفی که با دستگاه مذهبی پیدا کرد ،کمتر برای بانک مشکل میتراشیدند.
رئیس بانک آقای محمد بیات هم چون وابستگی خاص به دستگاه دولت داشت کمتر به کارهای بانک میپرداخت و بیشتر در
کمیسیونهای مختلف وزارتخانه ها ،بخصوص وزارت کشور ،مشغول بود و از این رو اخذ تصمیم در موارد مشکالت آسانتر بود.
موضوعی که به وضع مالی بانک کمک کرد ،این بود که روزی از وزارت دارائی اطالع دادند که آقای وزیر کشور برای انجام تشریفات

قراداد مشترک کشاورزی و « اصل چهار امریکا » 11به آن بانک خواهند آمد تا قراردادی که از پیش تهیه شده و به اطالع دکتر
مصدق رسیده بود ،هیئت مدیره نیز بررسی ومبادله نمایند .هیئت مدیره نیز قرارداد را بررسی و موافقت نمود و به امضای طرفین
رسید و مبلغ سه ملیون دالر به حساب بانک کشاورزی واریز شد .در این زمان آقای بیات مدیر عامل بانک به من اطالع داد که

دکتر مصدق خواسته که من را درمعیت آقای بیات مالقات کند ( من نیز اطالع پیداکرده بودم که آقای مهذب الدوله با توصیۀ آقای
محمد بیات در بارۀ عضویت من درهیئت مدیرۀ بانک کشاورزی نظر خود را به هیئت وزیران تحمیل کرده بوده ) .روز معین با آقای
بیات به منزل دکتر مصدق رفتیم وایشان که درتخت خواب نشسته بودند ما راپذیرفتند .سپس نظر من را درباره مسائل حقوقی
پرسیدند که جوابهای حقوقی و قانع کننده میدادم .در نهایت ایشان پرسید نظر «شهنواز» در این باره ها چیست ( در بررسی به
کارهای اد اره حقوقی متوجه شده بودم که آقای شهنواز مورد حمایت شخص دکتر مصدق و همچنین دکتر شایگان که از همکارا ن
بسیار نزدیک دکتر مصدق او نیز بود ) جواب دادم که با اطالع حقوقی خودم احتیاجی به کسب نظر شخص دیگری ندارم و مالقات
پایان یافت .سپس به کارهای خود در بانک پرداختم وچند خالف دیگری را که متوجه شده بودم که موجب خسارت به بانک بود
حل کردم.
اجازه دهید عکس شاه راپائین بیاوریم
دراین زمان وضع شهر تهران در مردادماه  1663از هر جهت ناراحت کننده بود و مشکالت روز به روز زیادتر میشد .تا روز 35
مرداد که فرمان عزل دکتر مصدق توسط سرهنگ نصیری به او ابالغ و نامبرده پس از دریافت آن فرمان دستور بازداشت نصیری را
صادرکرد و اعلیحضرت ایران از ایران خارج شدند .دراین مدت در هریک از موسسات و دستگاههای دولتی پیش آمدهای
غیرمنتظره اتفاق میافتاد .چنانچه درروز  33مرداد ،رئیس هیئت مدیره برای شرکت درکمیسیونهای دیگر رفته بود و سه نفراز
رؤسای ادارات تقاضا کردند که اجازه دهید عکس شاه را پائین آورده و از تمام اطاقها آنها را جمع آوری کنیم .من باکمال سادگی
گفتم اینکارها به شما ارتباط ندارد ،و هریک در چنین مواقعی باید بیشتر از مواقع دیگر به رسیدگی ومسئولیت خود توجه کنید ،و
بدانید که اگر اینکا ر الزم شود که انجام گیرد ،خود بخود انجام میگیرد ،توجه کنیم کار و مسئولیتی که به ما واگذار شده است،
اهمئیت آن در این روزها بیشتر است .هر سه نفر به سرکار خود مراجعت کردند.
 28مرداد 0222
دوروز بعد روز سه شنبه  39مرداد  1663که طبق معمول به بانک رفتم ،مطلع شدم که باز آقای بیات رئیس هیئت مدیره در
کمیسونی در وزارت کشور شرکت کرده است و از حضور در بانک معذوراست .من مانند روزهای گذشته به انجام کارهای اداری
پرداختم ،تا درساعت  8بامداد صدای تیراندازی مرا متوجه خیابان مقابل خیابان شهربانی کرد .دیدم که در مقابل شهربانی و وزارت
خارجه تیراندازی میشود و با اعزام دومستخدم به سوی شهربانی مطلع شدم که آقای سرتیپ دفتری ( برادر دکتر متین دفتری
داماد دکتر مصدق ) که سمت فرماندۀ گارد گمرک را عهده دار بوده است با عدهای از گارد گمرک و اسلحهای که در اختیار داشتند،
شهربانی رامحاصره و به داخل شهربانی نفوذ کرده و سرهنگ اشرفی رئیس شهربانی را از کار برکنار کرده و ریاست شهربانی را
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عهدهدارشده است . 35این موضوع غیر عادی به نظر میآمد وپس از مدتی که از این عمل گذشت دیدم کامیونهائی از سوی شهربانی
به سوی جلیل آباد و بازار میروند و تمام کامیونها از افراد عادی بودکه فریاد میزدند « مرده باد مصدق » و « زنده باد شاه ».
کمیسیون رفراندوم عمومی دربارۀ خواستن ویا برنگشتن شاه تصویب کرد!
پس از نیم ساعتی تظاهرات عجیب وغریب عده زیادی از مردم که از خیابان جلیل آباد و میدان توپخانه می آمدند ،عرض خیابان
سپه را اشغال کرده بودند و با فریاد « مرگ برمصدق » و « زنده باد شاه » از جلوی بانک عبور کردند و از عبور اتومبیل هائیکه عکس
شاه را نداشتند جلوگیری وآنها را وادار به نصب عکس شاه ،حتی عکس های موجود در اسکناس را ،میکردند .چون وضع راچنین
دیدم دستور دادم درب بانک را ببندند و بانک را تعطیل کردم ،و خود به انتظار مراجعت آقای بیات در دفترم نشستم .عبور جمعیت
را تماشا میکردم که در ساعت یک بعدازظهرآقای بیات وارد شد و با حالت شادی و نشاط خاص اظهار کرد که مطلب خاتمه پیدا
کرد و کمیسیون مقدمات انجام رفران دوم عمومی را تصویب کرد که درتمام کشور انجام شود تا همۀ مردم درباره خواستن و یا
برنگشتن شاه رأی بدهند ( اینموضوع بسیار مهمِ تصمیم به رفراندم ،اقدام برعلیه شاه ،را دکتر صدیقی که در آن زمان وزیرکشور
بود هیچ اطالعی نداد )!!!
در مقابل این اظهار آ قای بیات از او پرسیدم که از وزارت کشور تا اینجا که آمدید واز خیابان جلیل آباد عبور کردید چیز غیر عادی
ندیدید؟ در جواب گفت نه چیز مهمی نبود ،ومن او را جلوی درب پنجرۀ اطاق خودش بردم و پنجره را باز کردم وجمعیت را با
فریادهای آنان مرده باد مصدق و زنده باد شاه را شنید ،بسیار ناراحت شد و من تفصیل روز را به او حکایت کردم .او با ناراحتی زیاد
بانک را ترک کرد و به سوی منزل دکتر مصدق رهسپار شد .من نیز از بانک خارج شدم و به اتفاق دو تن از دوستان سوی شمیران
حرکت کردیم .آنروز قرار داشتیم که با دوستان در هتل دربند ناهار بخوریم و بعد از ناهار به منزل برویم .در خیابان شمیران
جمعیت بسیار زیادی رادیدیم که به سوی شمال میروند ،که ناچار از خیابان تخت جمشید مسیر را تغییر داده و به سوی شمیرا ن و
دربند رفته و با حضور همه ناهارصرف شد و همه به سوی خانۀ من که درکوچه فردوسی تجریش بود عازم شدیم.
در حدود ساعت سه بعد از ظهر بود که رادیو را باز کردیم وصدای «میراشرافی» 33راشنیدیم که از رادیو صحبت میکرد و اطالع داد
که طبق فرمان اعلیحضرت ،آ قای سپهبد زاهدی به سمت نخست وزیری تعیین شده و خانۀ دکتر مصدق نیز به تصرف
تظاهرکنندگان درآمده است .که موجب حیرت همۀ حضار شد و رادیو تهران که به اشغال تظاهرکنندگان درآمده بود ،فریادهای
مرده باد مصدق و زنده باد شاه را مرتب پخش میکرد.
آنشب را گذراندیم و فردا صبح که به بانک رفتم ،بالفاصله با حضور آقای بیات به رسیدگی امور پرداختم .ولی صدای تلفن آقای
بیات قطع نمیشد تا مجبور شد تا تلفن را قطع کند ،و شرح مفصلی  -از واقعۀ روز قبل و طرز مالقات خود با اعضای کمیسیون
رفراندوم و وارد شدن به منزل مصدق و دیدار حاضرین و وزرا دراطاق پذیرائی و مالقات شخص مصدق و اطالع دادن به او و آنچه
خود دیده بود و موضوع ریاست شهربانی سرتیپ دفتری (که مصدق گفته بود ،که همین اکنون با تلفن اطالع دادند که عدهای
اوباش در مقابل بازار تظاهراتی ترتیب داده بودند که از عملیات آنها جلوگیری شده است)  -داد .او نیز ناچار میشود از منزل او
خارج شود و به سوی خانۀ خود روانه شود .که پس از عبور از چهار راه خیابان شاهرضا صدای تیراندازی زیادی را میشنود که نتیجۀ
آن روشن بود .آقای بیات در نتیجۀ تلفنهای بیشمار ناچار بانک راترک کرد و فردای آنروز آقای دکتر عبداله دفتری به ریاست
هیئت مدیرۀ بانک کشاورزی منصوب شد ودر بانک حضور یافت.

 57فرزند مصدق در این رابطه مینویسد« :سرتیپ دفرتی ،در کودتای  85و  82مرداد با سرلشکر زاهدی ودیگر کودتاچیان ارتباط و مهکاری داشت »
 55سید مهدی مریاشرافی افسر ارتش ،سیاستمدار ایرانی و کارخانهدار در دوران هپلوی ،مناینده جملس و مدیر روزنامه دست راستی تندرو «آتش» بود که در کودتای 82
مرداد نیز نقش داشت.
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تغییرات در بانک با دولت جدید
مدت تصدی دکتر دفتری در بانک کشاوررزی یکماه بود که به سمت نمایندۀ اقتصادی دولت درامریکا منصوب شد ومتأسفانه در
حین عبور ازکشور آلمان در تصادف اتوموبیل مجروح ومقتول گردید .سپس آقای عباسقلی نیساری به ریاست بانک منصوب وتا
سال  1663در این سمت مشغول به کاربود و شورای عالی بانک به آقایان محمد سروری و محمد نصیری و محمد کاظمی و
درخشانی واگذارشده بود و بازرس دولت هم آقای مظاهر بودند.
خریداری کاخ اشرف برای نخست وزیری و حل مسائل دیگربانک کشاورزی
در برابرمشکالتی که در زمان حکومت دکترمصدق برای بانک پیش آمده بود هریک جداگانه با رعایت صرفه و صالح بانک اقدام و
اصالح گردید .به این ترتیب که دربارۀ بدهی واالحضرت اشرف با مذاکره با دولت و بنیاد پهلوی نامه مورد رهن را برای محل نخست
وزیری از سوی دولت خریداری کردم وکل مبلغ بدهی وبهره های عقب افتاده را دریافت کردم و به آن کار خاتمه داده شد .دربارۀ
بدهی تیمورتاش با انعقاد قرارداد جدید به اقساط پنج ساله اصل و بهره دریافت شد .دربارۀ امالک سپهساالر که به دستور وزیر
دارائی وقت به دادگستری عرضحال داده شده بود وتا آنزمان یکصدو پنجاه هزار تومان هزینۀ دادگستری و وکالی بانک بود ،با
توجه به اصل موضوع که به بانک هیچ ارتباطی نداشته ،با مذاکره با بنیاد پهلوی توافق شد که بنیاد پهلوی هزینه انجام شده بانک
را در برابر وکالتنامۀ رسمی از سوی بانک پرداخت نماید.
دادخواست بنیاد پهلوی برای تخلیۀ ساختمان ادارۀ بانک!
تنها اختالف بین بانک و بنیاد موضوع محل بانک بود که من درزمان تصدی ریاست خالصجات در وزارت دارئی این محل را به بانک
کشاورزی در برابر پانصد و سی هزار تومان فروخته بودم ،که از سوی وکیل بنیاد پهلوی که متأسفانه خود نمایندۀ مجلس شورای
ملی بود دادخواستی برای تخلیه و اجارهای سنواتی به دادگستری داده شده بود که موجب نگرانی بانک بود .بوسیلۀ یک دوست
مشترک به ارتشبد هدایت پیغام دادم که در ضمن شرفیابی حضور اعلیحضرت از سوی من ازایشان استدعا بکنید که محل فعلی
بانک را رسماً به بانک اعطاء فرمایند .سه روز بعد دوست مشترک جواب داد که اعلیحضرت فرمودند که این محل جزء دارائی های
بنیاد نیست و متعلق به علیلحضرت ملکه پهلوی {ملکۀ مادر} است و دادخواستی هم از سوی بنیاد داده نشده است! من بادریافت
این پیغام متوجه توطئهای شدم که آقای هدایت در آن دست داشته .به آقای علم ( دردورۀ تصدی من دردانشکدۀ کشاورزی
تحصیل میکرد – رجوع شود به قسمت سرپرستی دانشکده کشاورزی و دامپروری صفحۀ  - 51 -در همین یادماندهها ) مراجعه
وموضوع را بازگو کردم و با نشان دادن سند مالکیت بانک که ساختمان مزبور جزء اموال بنیاد ذکر شده بود و عین دادخواست
رسیده ازسوی دادگستری را که به نام اعلیحضرت بود ،را ارائه دادم که موجب تعجب آقای علم شد.
آقای علم اسناد را نزد اعلیحضرت برد و موافقت اعلیحضرت را با تقاضای من برای اعطای این محل به بانک کشاورزی را گرفته و
برگ اعطائی الزم صادر شد ،که توسط ادارۀ حقوقی بانک به دادگستری ارسال شد .چند روز بعد وکیل دعاوی بنیاد پهلوی به رئیس
بانک مراجعه کرد ودر حضور وی ،مرا تهدید کرد!

31

من توجهی نکردم ،ولی در تاریخ مقرر برای رسیدگی و صدور حکم در

شعبۀ مربوطه دادگستری ،قراری صادر شده بود که در مدت ده روز تائید رسمی این اعطائی ر ا به شعبۀ مربوطه تحویل داده ،که
قرار مزبور را به آقای علم دادم .ایشان گفتند روز چهاشنبه ساعت  13برای دریافت فرمان به بنیاد بروم .در این فاصله از کارپردازی

 53اعطای ان زمنی توسط اداره حقوقی ( شهنواز ) به دادگسرتی فرستاده شد وعبداحلمید حکیمی متوجه شده که شهنواز از این نامه خرسند نیست وچند روز بعد وکیل
بنیاد به رئیس بانک مراجعه ودر حضور او نیز او را هتدید کرده ،ولی پس از چند روز دیده دادگاه این موافقت نامه را قبول نکرده ودر مدت ده روز وقت داده که سند
کامل رمسی این اعطائی را به دادگسرتی بدهد که باز عبداحلمید حکیمی به آقای علم مراجعه کرده واو گفته چهارشنبه ساعت  18به ایشان مراجعه وفرمان را بگرید ولی
مهان صبح اول وقت که به اداره رفته آقای علم خواسته که فوری به دیدنشان برود چون به شاه گفته بودند قیمت باالتر است.
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بانک اطالع دادند که چند نفر آمده ومشغول مساحی وارزیابی هستند .در روز چهارشنبه صبح که به بانک رفتم آقای علم تلفنی از
من خواست که فوری ایشان را مالقات کنم .پس از ورود به بنیاد ،آقای علم با ناراحتی به من گفت « امروز صبح اعلیحضرت با
ایشان با اعتراض اطالع داده اند که بهای محل بانک را که  561هزار تومان معامله شده بود ،را هشت ونیم ملیون تومان برآورد
کرده اند(!) و دلیلی برای صدور فرمان نیست » .من فورا به بانک برگشتم وصورت ارزیابی محل بانک راکه چند روز پیش از سوی
ارزیاب رسمی بانک با نقشه محل و وضع موجود ارزیابی به علم نشان داده ،به آقای علم ارائه دادم که حداکثر بها به یک ملیون
تومان هم نمیرسید که آقای علم پس از شرفیابی وارائه ،اسناد فرمان اعطائی را صادر کردند.
سپس به بانک مراجعت کردم و در حدود ساعت یک بعد از ظهر مأمور دادگستری اخطار داد که وکیل بانک ( رئیس ادارۀ حقوقی )
استعفای خود را از این دادخواهی به دادگستری بدون اطالع بانک داده است! نامبرده را احضار کردم و دلیل این کار را پرسیدم .او
گفت که مایل نیست در دعاوی مربوط به اعلیحضرت دخالت داشته باشد .او با ارائۀ فرمان شاه ،با حیرت فراوان استعفای خود را
پس گرفت تا تشریفات قانونی را انجام دهد .به او تذکر دادم که چرا تا آن زمان اعتراض به عدم صالحیت وکیل بنیاد که این
دادخواست را به دادگاه داده بود ،ندادی به او گوشزد کردم که نمایندۀ مجلس شورای ملی نمیتواند وکالت دعاوی علیه
دستگاههای دولتی را بپذیرد.
پس از بیست روز گزارش داد که چون در این فرمان تکلیف حقوق سایر طرفین روشن نیست ،باید درظرف بیست روزموضوع حل
شود .در مقابل پرسش من که منظور چه حقوقی برای طرفین است ،گفت که حق الوکالۀ وکیل بنیاد را در این باره بانک باید بپردازد،
وجریان ارزیابی هشت ونیم ملیون دالر روشن شد که برای دریافت حق الوکالۀ هنگفت از بانک تدارک دیده شده بود.

39

ناچار دوباره به آقای علم مراجعه کردم وایشان فرمان دیگری صادر کرد که طرفین هیچگونه حقوق دیگری در این اعطائی ندارند،
و موضوع دیگر خاتمه یافت .پس از انجام این عمل با موافقت صاحبان سهام برای کسب اعتبار الزم برای ساختمان بانک کشاورزی
اقدام نمودم .
فساد و دزدی آشکار در بانک و وزارت جنگ (قضیۀ اراضی عباس آباد)
یکی از مشکالت مهم بانک موضوع ناراحت کنندۀ بسیار مهمی بود :جزء دارائی هائی بانک استقراضی روس 38که به بانک کشاورزی
یها به سرمایۀ بانک کشاورزی واریز شود ،وموضوع سه قریۀ شمال
یها ،دارائ 
واگذار شده بود ،مقرر شده بود که پس از تصفیۀ بده 
تهران عباس آباد و یوسف آباد و محمود آباد بود.

 50که مهان روز شهنواز از طریق دادگسرتی استعفا داده ومعلوم شد که موضوع هشت ملیون تومان برای دریافت حق الوکاله وکیل بنیاد با مهدستی شهنواز بوده که دوباره
دادگسرتی گفته که این فرمان کامل نیست وحقوق دیگران ( یعنی وکیل ) معنی نشده که دوباره به علم مراجعه وفرمان دیگری صادر وموضوع زمنی بانک حل شد.
 60در مورد انتقال کلیه اموال بانک استقراضی روسیه به بانک کشاورزی است توضیح بدهم و آن خاطره شخصی خودم که از زبان زنده یاد حکیم امللک شنیدم ومربوط
به این انتقال مطالبات بانک روسیه است را برای ثبت درتاریخ بیان کنم ،در مورد انتقال مطالبات بانک استقراضی روسیه به ایران با اینکه بسیار جوان بودم من مسعود
قراجه داغی هر زمان وقتی داشتم سعادت این را داشتم که روزهای مجعه به منزل زنده یاد حکیم امللک ( دائی پدر ومادرم ) مریفتم و مهواره در روزهای مجعه عده زیادی
برای دیدارشان می آمدند روزی یکی از این مالقات کنندگان منیدامن چه پرسشی از ایشان کردند که ایشان َنست خنده ای کردند وچننی گفتند « :ما درکابینه بودمی که
اطالع پیداکردمی که انگلیسها به دولت بلشویکی که در روسیه به قدرت رسیده بود پیشنهاد کردند که مشا مطالبات خودتان را از ایران به ما واگذار کنید ما دولت ایران را
وادار میکنیم که اولنی کشوری باشند که مشا را برمسیت بشناسند ما به آهنا گفتیم این مطالبات را به خود ما بدهید وما مشا را برمسیت میشناسیم وموافقت شان راگرفتیم
وتصویبنامه هیئت وزیران گذشت وکلیه مطالبات روسیه به ایران واگذار شد  .البته فردایش کابینه سقوط کرد ».
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یوسف آباد در همان تاریخ به وزارت دارائی فروخته شده بود .تمام آنرا ادارۀ خالصه به کارمندان وزارت دارائی با بهای کمی فروخته
بود ولی برای عباس آباد درسال  1619دستوری از اعلیحضرت رضا شاه صادر شده بود که اراضی عباس آباد کالً به وزارت جنگ
واگذار گردد ،تا برای احتیاجات لشگری مورد استفاده قرار دهند .این واگذاری بصورت غیر قانونی بدون توجه به اصل قانون با
صدور تصویب نامه ای از هیئت دولت بانک عباس آباد را به وزارت جنگ تحویل داده بودند و از آن تاریخ تا سال  1631دخالتی
نداشته است .درآن سال ،رئیس حقوقی بانک کشاورزی که از سوی صاحب سهم اختیار کافی و مستقیم داشت ،با صدور
دادخواستی از دیوان عالی کشور تقاضای ابطال تصویب نامۀ مربوطه را با صدور حکم تخلیه و پرداخت خسارت بر علیه وزارت جنگ
نمود .این موضوع در دادگستری مطرح شد و درسال  1633حکم قطعی از طرف دیوان عالی کشور به نفع بانک صادر گردید .در
پرونده هیچگونه اقدام رسمی برای اجرای این حکم به عمل نیامده بود وحکم دیوان عالی کشور آخرین برگ این پرونده بود .این
وضع غیر عادی بود و به تدریج متوجه شدم که ادامۀ این وضع موجب سوءاستفاده های بیحد وحصر دستگاه ادارۀ حقوقی و
دستگاهای وزارت جنگ شده است.
برای رفع این مشکل ،با داشتن سوابقی با وزیرجنگ وقت ومعاون وزارت جنگ سپهبد زاهدی ،با او مذاکرۀ مفصلی کردم .وزارت
جنگ با استناد به وجود انبارهای زیرزمینی محتوی اسلحه در زیر زمینهای عباس آباد و عدم امکان سکونت تا پنج کیلومتری
انبارها نظر مرا قبول نمیکردند .درحالیکه میدانستم سپهبد باتمانقلیج رئیس ستاد ارتش در دوکیلومتری این انبارها یک قسمت
هزار متری از زمین های عباس آباد را با اطالع قبلی ادارۀ حقوق بانک کشاورزی به نام خود به ثبت رسانده و ساختمان مفصلی برای
خود ساخته ومحل سکونت خود کرده بود .ولی در مذاکرات به این موضوع متوسل نشده و به هیچوجه آنرا بیان نکردم.
متوجه شدم که اراضی عباس آباد که به افسران واگذار میشود توسط بانک کشاورزی صادر وتسلیم میشود .برای حل موضوع به
اقای علم مراجعه کرده و دویست وپنجاه هزار متر از اطراف این منابع را برای سکونت کارمندان وزارت دربار به بنیاد پهلوی از قرار
هر متری ده ریال فروختم و قبالۀ انرا تحویل دادم! سه روز پس از این معامله ارتشبد هدایت با تلفن ازمن وقوع این معامله را
پرسیدند که با جواب مثبت من بسیار ناراحت شدند و از من خواستند که به دفتر ایشان بروم.
دردفتر ایشان سپهبد باتمانقیج رئیس ستاد ارتش نیز بود ،که با ارائۀ نامهای از طرف ادارۀ حقوقی بانک خطاب به رئیس ستاد ارتش
اطالع داده بود ،که من در دفتر آقای حکیمی که بودم ،او اظهار کرد «من این معامله را با بنیاد انجام دادهام که وزارت جنگ رادر
برابر عمل انجام یافته بگذارم ،واعلیحضرت را در مقابل وزارت جنگ بتراشم» .این نامه را رئیس ستاد ارتش به عرض اعلیحضرت
رسانده بود و ایشان با خط خود دستور داده بودند که این زمین را به بانک کشاورزی مسترد دارید تا به وزارت جنگ تحویل دهد .با
توضیحی که دادم که وجه این معامله به حساب سرمایه بانک رفته و برگشت آن بدون صدور قانونی میسر نیست .در انتها موافقت
وزارت جنگ را برای خرید باقی ماندۀ اراضی عباس آباد از قرار متری پنج ریال جلب نمودم .و با تهیۀ نقشه ای از اراضی باقیمانده،
آنها را به وزارت جنگ فروختم و مبالغ دریافتی به حساب سرمایه بانک واریز شد ،و نیز مقداری از اراضی را نیز برای بانک
نگهداری شد ،که از قرار متری شصت ریال به کار مندان بانک فروخته شد ،وپروندۀ عباس آباد خاتمه پیداکرد.
برای رفع اعتراض اقای معنوی دربارۀ قسمت عمده ای از زمینهای عباس آباد که موجب سوءاستفادۀ زیادی در زمینهای واگذاری به
افسران گردیده بود ،اقدام قطعی نمودم و با معاوضۀ یک قطعه زمین فروخته شده به سازمان برنامه با زمینی که متعلق به معنوی
بود ،این اعتراض منتفی و به ادارۀ ثبت اسناد الزم داده شد ،و مشکالت مربوط به زمینهای واگذاری به افسران وکارمندان دولتی
پایان یافت و برای رفع هر گونه اختالف نظری که پیش آید به حکمیت مشترک آقای سپهبد زاهدی و من واگذار شد و اجرای حکم
قطعی دیوان کشور نیز امکان پذیر شد.
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« اصل چهار »
موضوع بسیار مهمی در بانک پیش آمد ،موضوع صندوق مشترک بانک با « اصل چهار » ( ترومن ) 11بود که برای انجام کارهای
مربوط به صندوق مشترک ناچار به تهیۀ مقدمات شدیم .ترتیب خاصی داده شده بود که کمک های الزم به صورت مطمئنی مورد
مصرف قرار گیرد ،و مبالغ هزینه برای این اصالحات به تدریج از طریق درآمد آنها به صندوق برگردد .در این مورد مذاکره ادامه
یافت.
تیمسار بازنشستهای که به عنوان مترجم بین « اصل چهار» و بانک ،کار ترجمه را انجام میداد ،نظریۀ مرا که در هر آبادی اشخاص
مطمئن و با صالحیتی هستند ،میتوانند انجام کار وپرداخت اقساط را تعهد و تضمین نمایند ،در ترجمه به نوعی ترجمه کرده بود که
متصدی « اصل چهار» با ناراحت ی اظهار کرد که این اعمال با گرفتن وثیقه در دهاتی که هیچکس صاحب هیچ چیزی نیست انجام
شدنی نیست .من پاسخ دادم بدین طریق و طرز عمل شما بانک نمیتواند هیچگونه سرمایهای را بدون اطمینان از برگشت سرمایه
بپردازد ،و ناچار از خودداری در دخالت در عملیات صندوق مشترک میباشد .بدین طریق تقریباً عمل صندوق مشترک منحصراً
هزینههائی که « اصل چهار» برطبق نظر خود انجام میداد پرداخت میکرد ،و از سوی بانک کشاورزی هزینهای پرداخت نشد.
تقریباً در دولت سپهبد زاهدی صندوق مشترک جنبۀ اسمی داشت و اسنادی را هم که به بانک فرستاده بودند به یک ملیون تومان
نمیرسید ،درحالیکه از وجوه موجود صندوق مشترک پانزده ملیون تومان مصرف شده بود .برای آنکه مشکلی پیش نیاید با نامۀ
رسمی دو زبانۀ فارسی وانگلیسی جریان و طرز عمل « اصل چهار» را توضیح داده بودم که با این طریق کار بانک نمیتواند در این
امور دخالتی داشته باشد واضافه کرده بودم که برای انجام کار کوچکی دو سند کمتر از یک ملیون تومان ارسال شده از موجودی
صندوق پانزده ملیون تومان مصرف شده است.
تا روزی از شعبۀ مرکزی اطالع دادند که صندوق مشترک چکی به مبلغ باقیماندۀ حساب صندوق به نفع حساب معینی در بانک
ملی صادر کرده واین حساب را مسدود شده فرض کرده است .دستور دادم اگر چک به حساب بانک ملی است آنرا نپردازید و
توضیح بدهید که صدور این چک برخالف متن قرارداد صندوق مشترک با بانک کشاورزی است و قابل پرداخت نیست.
در این زمان مدیرعامل بانک آقای نیساری در اروپا بود وکارها را من انجام میدادم .پس از عدم پرداخت چک اطالع یافتم نمایندۀ
« اصل چهار» به بانک مراجعه کرده و با نفر دوم هیئت مدیره مالقات کرده و از او علت عدم پرداخت چک را پرسیده .او نیز بدون
اطالع از جریان کار و بدون اینکه با من سخنی گفته باشد به او جواب داده که بانک فاقد وجه مورد صدور چک میباشد .که این
گفته موجب ناراحتی را فراهم کرد که من بالفاصله دوباره با نامه علت عدم مداخله بانک را گوشزد کردم.
پس از مدتی که آقای نیساری از اروپا مراجعت کرد و نمایندۀ « اصل چهار» به ایشان مراجعه کرد ،من حضوراً مراتب را توضیح دادم
وآقای نیساری با ناراحتی به من گفت که سفیر امریکا موضوع را به عرض اعلیحضرت خواهد رسانید و سبب انفصال ما را فراهم
خواهد کرد .من گفتم اگر اقدام اعلیحضرت فقط با شنیدن تقاضای سفیر امریکا بدون رسیدگی و تحقیق ما را منفصل کنند ،چه
بهتر ،و اگر موضوع مورد تحقی ق قرار گرفت مطلب به استحضارشان خواهد رسید ،و حق بانک محفوظ خواهد ماند .دو ماهی گذشت

38

برنامه اصل چهار

( Point Program

 )Fourاشاره به نکته چهارم از سخنان هری ترومن رئیس مجهور ایاالت متحده آمریکا در نطق ساالنه

( ۲۲۳۲ )State of the Unionدارد .ترومن در این سخنرانی خود گفت که کشورهای غنی یک مسؤلیت اخالقی برای کمک به کشورهای فقری دارند .در آن زمان
برنامه کمکهای ایاالت متحده آمریکا حمدود به کمکهای فنی بود ولی از سال  ۲۲۱۱برنامه امنیت مشرتک آمریکا برای کمک به کشورهای ضعیف ،جهت جلوگریی
از گرایش آنان به سوی بلوک شرق بود.
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و حتی دخالت آقای ناصر وزیر دارائی نیز موثر نشد و جواب رد داده شد تا بعد اطالع پیداکردم که به « اصل چهار» امریکا گزارش
داده اند که بانک کشاورزی پول قابل پرداخت چک صادره را در دسترس ندارد و ورشکسته میباشد.
پس از مدت طوالنی روزی آقای اسد که مترجم « اصل چهار» بود از من خواست که درجلسه ایکه با حضور سفیر امریکا و رئیس
« اصل چهار» ونمایندگان مربوطه دردفتر « اصل چهار» شرکت کنم .درآن جلسه که از چندین نفر امریکائی تشکیل شده بود
شرکت کردم و آ قای اسد گفت سفیر امریکا میپرسد به چه دلیل از پرداخت چک صادره خودداری میکنید .جواب دادم صدور این
چک برخالف مقررات قرارداد مشترک میباشد .آقای سفیر گفت این بهانه بی موردی است ،ما میدانیم که بانک فاقد وجه کافی
برای پرداخت این چک میباشد .من بالفاصله گفتم که شما چک را به جز به حساب بانک ملی و به هر نامی که میخواهید صادر
کنید و بالفاصله وجه چک را دریافت دارید ،ولی انتقال ح ساب صندوق مشترک به حساب بانکی دیگر برخالف متن قرارداد است.
اقای سفیر گفت طبق دستور دولت وموافقت نمایندگان دولت آقایان صالح و علم و غیره انجام شده است .در جواب گفتم قرارداد
صندوق مشترک بین « اصل چهار» وبانک کشاورزی است و دخالت دولت و نمایندگان نمیتواند موجب تغییری در آن بشود و تا
زمانی که قرارداد صندوق مشترک باطل نشده است از هیج مقامی برخالف قرارداد قابل انجام نیست .دوباره آقای سفیر گفت شما
بهانهای برای ندادن وجه چک تراشیده اید و چون میدانیم که شما وجه کافی در دسترس ندارید به امریکا هم موضوع را به همین

ترتیب اطالع داده ایم .در پاسخ گفتم بسیار ساده است شما همین حاال قرارداد صندوق مشترک با بانک را فسخ کنید ،و وجه چک
را همین امروز دریافت دارید ،و باید توجه داشته باشید که شما با بانک طرف معامله هستید نه دولت .سفیر گفت منظور شما
چیست؟ گفتم در یک نامۀ مشترک موافقت خود را با ابطال قرارداد صندوق مشترک اعالم کنید ،تا موضوع خاتمه یابد .او گفت به
چه نحو؟ ومن به آقای اسد مترجم گفتم با تنظیم صورت مجلسی به زبانهای فارسی وانگلیسی تصمیم به ابطال قرارداد بین طرفین
امضاء شود ،که من از سوی بانک کشاورزی برطبق ماده  3قرارداد تقاضا دارم که این قرارداد باطل و فسخ شود و با توافق
« اصل چهار» اعالم داریم.
این صورت مجلس تهیه شد وآقای سفیر آنرا امضاء کرد .رئیس « اصل چهار» نیز امضاء کرد که من از همان دفتر « اصل چهار» با
تلفن دستوردادم که مبلغ چک را فوری به حساب بانک ملی انتقال دهند .آقای اسد به اطالع سفیر رسانید و بالفاصله از بانک ملی
نیز دریافت وجه چک به اطالع هیئت که در جلسه بودند رسانیده شد که موجب حیرت حاضرین شد .سفیر با ناراحتی زیاد پرسید
این پول کجا بوده که تا حاال هیچکس از آن اطالع نداشت که همه اطالع دادند که بانک فاقد وجه کافی برای پرداخت چک
میباشد؟ در پاسخ گفتم آقایان از وضع بانکها اگر اطالعی ندارند به من مربوط نیست و با گرفتن صورت مجلس امضاء شده و نسخۀ
مربوط به « اصل چهار» از دفتر خارج شدم وموضوع را خاتمه یافته تصور میکردم.که پس از سه ماه از سوی سفارت امریکا شخصی
به من اطالع داد که سه نفر مامور مخصوص از امریکا برای رسیدگی به این موضوع آمده اند ومیخواهند باشما مالقات کنند.
من نیز آمادگی خود را اعالم ک ردم که پس از یکربع سه امریکائی با مترجم به دفتر من آمدند و دلیل و علت کناره گیری بانک را از
امور صندوق مشترک را پرسیدند .بطور مشروح توضیح دادم که دراول کار همۀ این توضیح را بصورت تذکرنامهای که به انگلیسی
نوشته شده بود به صندوق مشترک و « اصل چهار» ابراز داشتیم وپیش نویس نامه را نشان دادم .پس از خواندن آن گفتند درپروندۀ
« اصل چهار» از این نامه اثری نیست و من فتوکپی نامه را به آنان دادم ،و نیز صورت اسنادی راکه صندوق مشترک برای وصول
فرستاده بود ( شامل سه فقره کاردریکی از آبادیهای ایران که جمع هزینه ها به یکملیون تومان هم نمیرسید ) و به حساب صندوق
مشترک پانزده ملیون تومان گذاشته شده بوند نشان داده وگفتم که سرمایۀ بانک نمیتوانست با انجام چنین هزینۀ گزافی به این
نحو کمک کند.
واقعۀ مهم دیگری که تا زمانی که من در بانک شاغل بودم اتفاق افتاد ،این بود که در زمان وزارت دارائی آقای ناصر( رئیس سابق
بانک ملی ) با مذاکراتی که با « اصل چهار» وسفارت امریکا به عمل آورده بودند که تا حدود امکان نظر آنها را برای پیشبرد بیشتر
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به کمک به وضع کشاورزی جلب کنند .نتیجۀ مذاکرات به نظر خاصی منجر شده بود که برای انجام آن بایستی اساسنامۀ بانک
کشاورزی تغییر میکرد .برای انجام آن تغییر میبایست مجلس شورای ملی تصویب کند.
موضوع درمجلس شورای ملی در کمیسیونهای دارائی وسازمان برنامه مطرح شده بود و نمایندگان مجلس برای اطالع دقیق تصمیم
گرفته بودند که در جلسۀ مشترک با حضور وزیردارائی و هیئت مدیرۀ بانک بررسی کنند .در روز معین رئیس بانک و من در آن
جلسه شرکت کردیم که شرح آن جلسه درصورت مجلس های مجلس ضبط شده است .در آن جلسه من پس از شنیدن نظریات
مختلف ،جریان تشکیل صندوق مشترک « اصل چهار» ونتایج آنرا به اطالع رساندم ومتذکر شدم که نظر اتخاظ شده برای عضویت
دو نفر امریکائی به سمت رئیس وعضویت هیئت مدیره صحیح نیست ،و وضع موجود را اصالح نخواهد کرد .اصوالً دادن اکثریت در
هیئت سه نفری به بیگانگان به صالح کشور نیست .در نتیجه آن جلسه بدون اتخاذ تصمیم بطور موقت تعطیل شد.
مشکل مهمی که برای بانک پیش آمد اجر ای قانونی بود که متصدیان دستگاههای مختلف کشور را موظف کرده بود که دربارۀ اموال
غیر منقول موسسات دولتی که برخالق اصول واسناد به تصرف اشخاص درآمده و اسناد مالکیت برخالف حق صادر شده است،
مراتب را ضمن دادخواستی به دادگستری برعلیه تصرف کنندگان اعالم دارند و متصدیانی که در اجرای این دستور مسامحه کنند،
مجرم شناخته شده ،و مجازات سنگینی برای آنها پیش بینی شده بود.
در اینباره ناچار برای عدۀ بیشماری از دست اندرکاران دولتی و ملی ،که اراضی عباس آباد واقع درمحدودۀ شمال و غرب و جنوب
باغ صبای معروف را بموجب ورقۀ یادداشتی از ملک التجار صاحب باغ صبا ،به آنها واگذار شده و برای همه آنها برطبق تقاضایشان
سند مالکیت صادر شده بود ،دادخواست به دادگستری تنظیم وتسلیم گردید؛ که سبب ناراحتی بسیار زیاد اشخاص متصرفین شد
و تا زمانی که دربانک شاغل بودم بطور جدی موضوع را پیگیری میکردم.
ساختمان وزارت کشاورزی
موضوع دیگری که مورد درخواست وزارت کشاورزی ( جزو سهامداران اصلی بانک ) بود ،این بود که برای ایجاد ساختمان وزارت
کشاورزی ،ده هزارمتر از اراضی عباس آباد تعیین وتحویل گردد ،که دراین باره با بررسی کامل زمین فعلی وزارت کشاورزی که قبال
در آن زمین یک دبیرستان ساخته شده بود در نظر گرفته شد .برای حل این موضوع قرار شد که وزارت کشاورزی به هزینۀ خود
طبق نقشه معینی در دو هزارمتر زمین مقابل دبیرستان را بسازد و ده هزار متر زمین آزاد گردد ،تا دراختیار وزارت کشاورزی
قرارگیرد .این موضوع نیز به تصویب مجمع عمومی رسید .
در همین زمان برای ادامۀ معالجه چشم مصمم به مسافرت اروپا بودم و پس از دریافت مرخصی سه ماهه تصمیم داشتم که اول
اردیبهشت  1661به اروپا وسوئیس بروم ( در فروردین همان سال در گذشت مادرم وخاله ام وخستگی فراوان از کارهای زیاد و
پردردسرخسته ام کرده بود ) .روز  35فروردین با تقاضای قبلی به مالقات نخست وزیر ( آقای دکتر اقبال ) رفتم .درمالقات وکسب
اجازۀ مرخصی به اطالع ایشان رساندم که از اول اردیبهشت برای سه ماه به خارج ازایران میروم .استدعا کردم که برای مراجعت
من در آخر سه ماه ترتیبی اتخاظ فرمایند که به شغل دیگری منصوب شوم وبه هیچوجه مایل به ادامۀ خدمت دربانک کشاورزی
نیستم وپ س از این مذاکره و تقاضا که مورد موافقت ایشان قرار گرفت به بانک مراجعت نمودم.

معاونت وزارت کشاورزی
پس از ورودم به دفترم ،آقای وزیر کشاورزی با تلفن از من خواست که ایشان را دردفترشان مالقات کنم .من با دردست داشتن
پروندۀ واگذاری زمین برای ساختمان وزارت کشاورزی به دفتروزیر رفتم ووزیر کشاورزی بدون هیچ مقدمه ای به من گفت که
اعلیحضرت امر کرده اند که شما به سمت معاونت پارلمانی وزارت کشاورزی منصوب شوید .البته این پیشنهاد غیر منتظره بود ،و با
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توجه به اینکه هیچ سابقه ورابطه با تیمساراخوی وزیر کشاورزی نداشتم ،در پاسخ گفتم که موضوع معاونت باید با توجه به روابط و
طرز تفکر و نظریات دو نفر انجام پذیرد ،که من و شما یکدیگر را بطوری که باید بشناسیم ،نمی شناسیم ،وممکن است درضمن کار
مشکالتی پیش بیاید .در جواب وزیر گفت که دوستان و همکارانم شما را براشخاصی که من درنظر گرفته بودم ،ترجیح داده و شما
را برای تصدی این کار بهتر شناخته اند ،و همچنین اعلیحضرت نیز شما را تصویب فرموده اند .من پاسخ دادم که در برابر امر
اعلیحضرت نظری نمیتوانم داشته باشم ،و طبق دستور اقدام فرمائید .که قرار شد ساعت چهار بعد از ظهر با معیت آقای فاطمی با
سمت معاون اداری برای معرفی درکاخ ابیض حاضر شویم .در ساعت چهار به حضور ملوکانه شرفیاب شدیم ،که آقای نخست
وزیرآقای دکتر اقبال و آقای علم نیز حضور داشتند.
تیمسار اخوی به عرض رسانید که حکیمی به سمت معاونت پارلمانی وفاطمی به سمت معاونت اداری به حضور مبارک معرفی
میشوند .بالفاصله اعلیحضرت رو به من کرده ،فرمودند « خوب میدانم که دردبیرستان ودانشکده شاگردان را به نحو مطلوبی تنبیه
میکردی » .من به اطالع رسانیدم که من تنبیه بدنی را در مدارس از بین بردم .71ایشان فرمودند « با این آقای علم چگونه
رفتارکردی » 13؟ و من به عرض رساندم که ایشان را متوجه کردم که قبل از انجام هر تصمیمی اطراف کار را با دقت مطالعه و عواقب
غیر مطلوب را بررسی نمایند.
پس از معرفی وخروج از دربار جریان را به اطالع آقای حکیم الملک رساندم و به ایشان گفتم که مشکل من دراین باره علت این
تصدی میباشد و این انتصاب بدون مقدمه نیست و باید علت خاصی داشته باشد ،زیرا اطالع داشتم که دکتر اقبال درنخست وزیری
خود از اعلیحضرت اجازۀ تغییر یکی از معاونین خود را خواسته بود ،ومرا برای جانشینی او نام برده بود که مورد موافقت ایشان قرار
نگرفته ،و وجود آقای « الف الف » { اشرف احمدی؟  -حمید بهزادی} را در نخست وزیری الزم دانسته بودند ،و همچنین درسایر
موارد پیشنهادی موافقت نکرده بودند .به گمان خودم ،توضیح مفصلی که درمخالفت با عضویت دو نفر امریکائی در عضویت هیئت
مدیرۀ بانک داده بودم ،که موجب نارضایتی وزیر دارائی شده بود و یا علل دیگر ،باعث مخالفت اعلیحضرت شده بود.
پس از شورش اسالمی که دردیار غربت با بسیاری از رجال سابق گاهی دیداری داشتم ،از توطئهای اطالع یافتم .یکی از آنان در ژنو
درسال  1658به من گفت که سبب تغییر من از سمت عضویت هیئت مدیرۀ بانک کشاورزی ،همان موضوع دادخواست بانک
کشاورزی برعلیه عدۀ زیادی از دست اندرکاران که خودِ گوینده نیز یکی اشخاص متصرف غیر قانونی بوده ،موجب تشکیل جلسات
متعددی گردیده ،وسعی کرده بودند که به هروسیلهای شده نظر من را جلب نمایند که از تعقیب موضوع دردادگستری صرفنظر
نمایم ویا به هرنحو که شده موضوع را خاتمه بدهم .با بررسی هائی که کرده بودند به این نتیجه رسیده بودند که نخواهند توانست
موافقت من راجلب نمایند .در نهایت تصمیم میگیرند که من را از تصدی اینکار دربانک برکنار کنند .چون اکثر دارندگان این
زمین ها از اشخاص متنفذ درجۀ اول بودند و همه نیز من رامیشناختند ،و میدانستند که مورد نظرهم هستم ،موجبات انتصاب من را
به سمت معاونت وزارت کشاورزی فراهم کردند و پس از تغییر سمت من در بانک و تغییرات متعددی که درهیئت مدیره و دستگاه
ادارۀ حقوق داده بودند ،پس از شش سال دادگستری کلیۀ دادخواستهای بانک کشاورزی را رد کرده و خسارت وارده به اشخاص را
نیزاز بانک دریافت کرده بودند.

31

برطبق خاطرات فرزندانشان پروانه و هاشم حکیمی ،بعد از بازگشت در مأموریتی در رشت دسته بزرگی از چوب و فلک را با خود آورده و در گوشه حیاط خانه

درهتران انداخته و میگویند « دیگر معلمی هیچ حق ندارد هیچ شاگردی را تنبیه کند » .او دستور میدهد متام وسائل تنبیه را از مدارس بردارند .او مهیشه به فرزندانش که
خود بعدها آموزگار شده بودند گوشزد میکرد که با شاگردان مشکل هایشان را با حرف زدن حل کنند.
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فنا شدن کرسی انتصابی خاندان حکیمی
در اردیبهشت ماه  1661که آقای حکیم الملک مریض شده بود برای معالجۀ ایشان به اتفاق ایشان به ژنو مسافرت کردیم که مدت
مسافرت بیست روز طول کشید .در مهرماه همان سال پس از  36سال که از جدائی من با همسر اولم میگذشت با بانو هما توکلی
ازدواج کردم و زندگانی جدیدی آغاز کردم.

ابراهیم حکیمی (حکیم الملگ) ،هما توکلی و همسر عبدالحمید حکیمی ،بلقیس حکیمی همسر ابراهیم (دختر میرزا محمود خان حکیم الملک)

پس از مدتی آقای حکیم الملک کمی ناراحت ومریض شده بود ،و ایشان از مدتی قبل از من خواسته بودند که به همۀ امور زندگی
ایشان به نفع فرزند فرانسوی ایشان رسیدگی کنم و بعداً هم محضردار در موقع باز کردن وصیتنامه ایشان اعالم کرد که من وصی
تعیین شده بودم (که موجب اشکاالت و حسادت خانواده بزرگ حکیمی شد) .روزی آقای حکیم الملک از من خواست که از آقای
عالء وزیر دربار بخواهم که شب به دیدار آقای حکیم الملک بیایند ،که این دیدار با حضور آقای کدار فرانسوی مشاور مخصوص
وزارت فرهنگ برای امور باستان شناسی دوستانه برقرار گردید ،و تا ساعت ده شب که حضار برای رفتن آماده شدند ،آقای حکیم
الملک به آقای عالء گفتند که با ابراز تشکر و سپاس از مزاحم همیشگی اعلیحضرت به استحضارشان برسانند که پس از من این
خواهرزاده ام به جای من خدمتگذار خواهد بود.
پس از دو روز ایشان به درود حیات گفتند که برای تدفین وتشییع جنازه از سوی دربار اقدام رسمی به عمل آمد .چند روز بعد از
خاتمۀ تشریفات رسمی آقای عالء وزیر دربار من را احضار و مراحم اعلیحضرت را به من ابالغ کردند و فرمودند طیق امر همایونی
مقرر فرمودند که فرمان سناتور انتصابی شما به جای مرحوم حکیم الملک صادر گردد ولی چون بیش از هشت ماه به آخر دورۀ
فعلی نمانده ،طبق قانون نمیتوان در چنین تاریخی فرمان صادر کرد ،از این روفرمان شما در اول دورۀ آتی صادر خواهد شد .با
تشکر از ایشان از دفترشان خارج شده و به هیچکس ( حتی همسرم ) دراین باره سخنی نگفتم .تا پس ازیکماه روزی درمجلس سنا
که برای دفاع ازتصویب قانونی رفته بودم ،دکتر هدایتی وزیر دادگستری نیز آنجا بود بطور آهسته به من گفت که سناتوری تو به
جای حکیم الملک قطعی شده است! من متعجب شدم که چگونه این موضوع انتشار پیداکرده است .ولی بعدها مطلع شدم که آقای
آموزگارهمان شبی که فردایش دکتر هدایتی به من در مجلس سنا اطالع داده بود ،درنشست رسمی هیئت دولت از نخست وزیر
تقاضای تبدیل شغل من را کرده وگفته بود تصمیم دارد شخص دیگری را برای این سمت معرفی تماید .آقای دکتر اقبال نخست
وزیر گفته بود که طبق فرمان همایونی آقای حکیمی برای دوره آتی به جای مرحوم حکیم الملک سناتور انتصابی خواهند بود و تا
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تجدید دورۀ سنا کماکان باید در پست فعلی بماند ،وپس از آن شما آزاد خواهید بود که به جای نامبرده دیگری را انتخاب کنید.
بعالوه در آخراسفند ماه که معموال موقع پرداخت پاداش کارمندان میباشد آقای جمشید آموزگار وزیرکشاورزی در ذیل صورت
پاداشها دربارۀ من نوشته بود که چون آقای حکیمی به سناتوری انتصابی انتخاب میشوند احتیاجی به دریافت این پاداش نخواهند
داشت!
مجلۀ روشنفکر هم درستون شایعهها نیز این موضوع را چاپ کرده بود که موجبات ناراحتی خانوادۀ حکیمی را پیش آورد .تا اینکه
یکماه بعد آقای عالء به من اطالع دادند که آقای ابوالحسن حکیمی با قصد شرفیابی به حضور اعلیحضرت خواستند که به استحضار
اعلیحضرت برسانند که پس از درگذشت مرحوم حکیم الملک رئیس خانواده ایشان هستند ،و چون سن ایشان از هفتاد گذشته
است و دیگر نمیتوانند به نمایندگی مجلس انتخاب شوند ،سناتور انتصابی به ایشان مرحمت شود و عبدالحمید به جای من به
نمایندگی مجلس انتخاب شود .موضوع به عرض رسید وموافقت فرمودند که به همین رویه اقدام شود .من به ایشان گفتم شما
دوست صمیمی آن مرحوم هستید و برخالف نظر و تقاضای آن مرحوم عمل کردید و آن مرحوم خیلی بهتر ازشما برادرش
رامیشناخت و بخوبی تشخیص داده بود .گفتم که شما موجبات توجه و مراحم اعلیحضرت را نسبت به خانواده حکیمی از بین بردید
و من نمیتوانم نمایندۀ مجلس به دالیلی بشوم ،و موضوع پیشنهاد کلنل انگلیسی برای نمایندگی مجلس

16

را نیز برایشان تعریف

کردم که موجب حیرت شان شد و گفتم تا زمانی که مورد توجه هستم درهمین سمت انجام وظیفه خواهم کرد.
چنانچه پیش بینی کرده بودم کلیۀ اقدامات برای سناتوری آقای ابوالحسن حکیمی به جائی نرسید و آقای هویدا در زمان نخست
وزیری خود حضوراً به ایشان گفته بودند که انتصاب ایشان به سناتوری مشکالت سیاسی دربرداشت که انجام آن میسر نبود
وکرسی سناتوری خانوادۀ حکیمی یعنی کرسی مؤسس مجلس سنا به این ترتیب از بین رفت.
مدیریت عامل اصالحات ارضی به عالوۀ نمایندۀ پارلمانی
درزمان تصدی معاونت پارلمانی وزارت کشاورزی که مشغولیات کمتری داشتم و نیز ادارۀ خالصه از وزارت دارائی به وزارت
کشاورزی انتقال یافته بود وبا سابقه ای که در آن اداره داشتم وزرای وقت آن دستگاه را تحت نظر من گذاشته بودند که درزمان
تصدی تیمسار اخوی جریان زمین برای ساختمان وزارت کشاورزی را چنانچه در پیش نوشتم پیگیری کردم واین کار انجام گرفت .
دربارۀ وضع ساختمان و نیازمندیهای وزارت کشاورزی مقرر شد که سه نفر از استادان با مراقبت بانک ساختمانی در اینباره
مطالعه کافی به عمل آورند ودر طول سه سال تصدی این سمت سه بار وزیر کشاو رزی تغییر کرد .پس از تیمسار اخوی ،آقای
جمشید آموزگار ،آقای ابراهیم مهدوی ،و آقای ارسنجانی به وزارت کشاورزی منصوب شدند.
در زمان تصدی آقای آموزگار جریان قانون اصالحات ارضی تصویب آن در مجلس شورای ملی پیش آمد .اتفاقاً درآخرین روز مطرح
بودن این الیحه در مجلس شورای ملی بودم و در مرحله رأی قطعی بود ،آنگاه پیشنهادی از سوی نمایندۀ آباده فارس داده شد که
مالکین قشقائی نمیتوانند در آبادیهای ملکی خود از چهارصد هکتار تعیین شده درقانون برای هر مالک استفاده کنند .آقای
آموزگار بدون توجه ،موافقت با این پیشنهاد را قبول و قانون به عالوه کردن این پیشنهاد به تصویب قطعی رسید .بعداً این ماده
پیشنهادی مشکالت فراوانی ایجادکرد.
من کماکان دروزارت کشاورزی مشغول به کاربودم و در زمان تصدی آموزگار دولت دکتر اقبال تحت فشار آمریکا الیحه ای از
مجلس شورای ملی و سنا گذرانید که خدمت کارمندان دولت پس از سی سال باید بازنشسته شوند ( با وجود اینکه در مجلس سنا
با اشارۀ من عباس مسعودی پیشنهادکرد که کارمندان دارای تحصیالت لیسانسیه را دارند از این قانون استثنا شوند مورد قبول

 37رجوع شود به پیشنهاد کاندیدائی برای منایندگی جملس از کلنل عطاءاهلل در صفحه - 65 -
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دولت نشد ) و به دولت ابالغ واز وزارت دارائی نامه ای درباره مدت خدمت من که بیشتر از سی سال بود رسید که دستور صدور
حکم بازنشستگی من را داده بودند ومن درجلسه هیئت دولت از آقای دکتر اقبال پرسیدم در بین این افراد کسانی تحصیل کرده و
مجرب هستند که جانشین برای آنها پیداکردن آسان نخواهد بود .در پاسخ دستور دادند که همه را بازنشسته کنید .دربارۀ خودم
پرسیدم چه دستوری میدهید گفتند اول حکم بازنشستگی خودت را صادر کن که انجام دادم ( دولت اجازه داشت اشخاصی را که
احتیاج دارد از افراد بازنشسته به کار دعوت نماید که من نیز مشول این ماده شدم ).
دراین زمان دولت تغییر کرد وآقای شریف امامی مأمور تشکیل کابینه شد وآقای ابراهیم مهدوی که چند بار به ریاست دانشکدۀ
کشاورزی انتخاب شده بود به سمت وزیر کشاورزی انتخاب شد وبا وجود اینکه خود شخصاً مخالف اجرای قانون اصالحات ارضی
بود ،ولی ناچار برای اجرای آن قانون اقدام کرد ،و برای اجرای قانون با تصویب شورای عالی اصالحات ارضی که این شورا تحت نظر
مستقیم نخست وزیر با شرکت سه نفر وزرای کشور و دارائی وکشاورزی و سه نفر منتخبین از مالکین تشکیل شده بود ،مرا با حفظ
سمت معاونت پارلمانی به سمت مدیریت عامل اصالحات ارضی انتخاب کرد وبه حضور ملوکانه معرفی کرد و فرمان صادر گردید.
م ن مشغول مطالعه در وضع اجرائی آن قانون شدم وچون الزم بود نخست تأمین بودجه و مخارج شود که همه باید با تصویب
شورای عالی اصالحات ارضی انجام گیرد .جلسات شورا هفته ای یکبار در دفتر آقای نخست وزیر با جضور همه اعضاء تشکیل و
دبیری شورا به عهدۀ آقای امیر پرویز بود .در جلسۀ سوم آقای نخست وزیر به من ابالغ کرد که اعلیحضرت امروز فرمودند که به
شما اطالع دهم که اصالحات ارضی را از کردستان شروع کنید .به دبیر جلسه گفتم تا دستور همایونی در صورت مجلس قید گردد.
سپس گفتم الزم است در اینباره مطلبی را به استحضار برسانم تا درصورت موافقت شورا مراتب به استحضار اعلیحضرت 28برسد

وآن این است که با تجربۀ من بهتر خواهد بود که اجرای قانون اصالحات ارضی از مناطقی شروع شود که در آن مناطق خالصجات
دولتی طبق قانون به کشاورزان تقسیم شده وهمچنین امالک پ هلوی که طبق فرمان همایونی نیز به کشاورزان واگذارشده انجام
گیرد ،چون پیشرفت کار را آسان تر میکند ،ولی چون در کردستان امالکی به نام پهلوی وجود ندارد وخالصجاتی نیز در بین
کشاورزان تقسیم نشده ،برای اولین مرحله ممکن است مشکالتی را پیش آورد.
به این پیشنهاد من ،اولین کس وزیر کشاورزی آقای مهدوی گفت باید دستور اعلیحضرت انجام شود ،ولی وزیر کشور آقای سپهبد
علوی مقدم گفت چون آ قای حکیمی را از زمان تحصیل خوب میشناسم و نظریات او را با توجه به مسائل موثر میدانم ،واز سوی
دیگر به خوبی ازوضع خالصجات کردستان که درتصرف چه اشخاصی است اطالع دارم ،این رو بهتر میدانم که اجازه داده شود که
خودم به نام وزیرکشور به محل رفته وموضوع خالصجات کردستان را حل کرده وبه اختیار وزارت دارائی برای واگذاری بین
کشاورزان بگذارم که فوری اقدام کنند .باز آقای مهدوی با توجه به امر اعلیحضرت مخالت کردند ولی وزیر دارائی سرلشگر ضرغام
گفت که من شاگرد آقای حکیمی بودم میدانم که فکر و نظریات ایشان با تجربه ومنطق همراه بوده پس باید طبق نظر وزیر کشور
عمل شود .که باز آقای مهدوی مخالف کرد وآقای نخست وزیر در پاسخ آقای مهدوی گفت بهتر است موضوع بیشتر بحث شود و
نظر آقای حکیمی بطور مشروح گفته شود ،اگرمصلحت دیده شد مطالب را به عرض اعلیحضرت برسانیم ،واز من توضیح خواست.
من پیشنهاد کردم یک نقطه در مرکز تهران تعیین شود و در شعاع یکصد کیلومتر رسیدگی شود تا چه امالکی درتصرف مالک
عادی میباشد و چون دهات واقعه در این شعاع ازمدتهای پیش سوی امالک پهلوی و خالصجات بین کشاورزان تقسیم شده در
این نواحی آمادگی خاص پیدا شده لذا اجرای اصالحات ارضی راحت تر خواهد بود ،ودر انجام اینکار تجاربی نیز به دست میآید.
سپس به شعاع دویست کیلومتری میرویم و شناسائی امالک ششدانگ متعلق به یک مالک ،عمل اجرا را آسان تر خواهد کرد .آقای
نخست وزیر توضیحات مرا یادداشت کرد و جلسۀ شورا در آن روز پایان یافت.
در جلسه بعد آقای نخست وزیر رو به من گفت که نظریۀ شما با توضیح کافی به استحضار اعلیحضرت رسید و با نظر شما موافق
کردند و دستور اجرای آن را صادر فرمودند که برای اجرا اقدام گردد؛ و درجلسات بعد مراحل بودجه ومخارج وآماده کردن
تشکیالت مورد بحث قرار گرفت .در اجرای قانون کلیۀ مقررات مصوبه ،درکلیۀ نواحی ،شورای مخصوص برای رسیدگی واظهار نظر
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بر باره مقررات اجرائی تعیین وتشکیل شد .فقط از نظر تامین وتصویب بودجه به انتظار تصویب اعتبار الزم وقت میگذراندیم .ولی
با وجود این برای تهیۀ مقدمات وهزینه های اداری از قبیل تهیه وچاپ اظهارنامه که حاوی اطالعاتی در بارۀ کشاورزان هرناحیه
ومیزان اراضی مورد کشت ،موقتا مبالغی خرج شده بود ،که دراین هنگام دولت آقای دکتر امینی به روی کار آمد وآقای ارسنجانی
نیز به سمت وزیر کشاورزی گمارده شد ومامور اجرای اصالحات ارضی شد.
ارسنجانی در کنگرۀ اصالحات ارضی و سرپرستی کمیسیون اصالحات ارضی
در اولین ماه کنگره ای به نام کنگرۀ اصالحات ارضی در محل بانک کشاورزی با حضور کلیۀ روسای ادارات وزارت کشاورزی و
وزارت کشور و همچنین متخصصین انگلیسی و امریکائی که برای این موضوع دعوت شده بودند تشکیل گردید .آقای دکتر امینی
کنگره را افتتاح کرد و سپس آقای ارسنجانی بر علیه قانون مصوبه ،مطالبی که درقانون تصریح و به موقع اجرا در آمده بود ،را
ناتمام خواند .من که با دکتر امینی درکنارتریبون ایستاده بودم متن قانون را به دکترامینی نشان دادم که درقانون ذکر شده و در
تمام نواحی اجرا شده و شوراها در تحت نظر شعب وزارت کشاورزی تشکیل گردیده است ،که موجب حیرتش شد .پس از اینکه
آقای ارسنجانی از تریبون پائین آمد ،دکتر امینی مطلب را به او تذکر داد ولی ارسنجانی جوابهای نامربوط داد ودر هرحال با شروع
مذاکرات کنگره ،دکتر امینی وارسنجانی کنگره راترک کردند و من نیز پشت سر آنها ازکنگره خارج شدم و به دفتر خود رفتم و
بکلی خود را از جریان کنگره کنار کشیدم .دو روز بعد آقای دکتر امینی از من علت کناره گیری را پرسید .جواب دادم من
مدیرعامل اجرای قانون هستم و نمیتوانم درمواردی که برخالف قانون میشود دخالت نمایم و خودتان ناظر موضوع بودید.

از چپ :ارسنجانی؛ اعلم؛ شاه؛ امینی
عبدالحمید پشت امینی اولین نفر در ردیف پشت از دست راست
دکتر امینی از من خواست که ادارۀ کمیسیون که از متخصصین خارجی تشکیل شده را شخصاً به عهده بگیرم .محل کمیسیون را
دردفتر خودم تعیین کردم ،ودر جلسۀ اول آقایان متخصصین خارجی تقاضا کردند که دستور دکتر مصدق که ده درصد از درآمد
مالک را گرفته و به کشاورزان بدهند را مامیخواهیم که این ده درصد به بیست درصد افزایش داده شود ،که من به اعضاء کمیسیون
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اطالع دادم که این ده درصد اجرا نشده و به آنان اطالع دادم که وضع کشاورزی درایران براساس شرکت سهامی است ،زیرا
درکشاورزی پنج عامل که عبارتند از بذر که مقدار معین بذر پاشیده شده ،نخست از محصول کنار گذاشته میشود ،و بقیه 2
قسمت در زمینهای آبیاری شده و دیم به سه قسمت مساوی تقسیم میشود و هرکسی از صاحب چهار عامل دیگر یعنی آب ،آالت
کار ،کارگر و صاحب زمین ( در زمینهای دیم سهم آب ازبین میرود ) از محصول به دست آمده سهم میبرد واین نسق از دوران بسیار
قدیم بین کشاورزان و مالکین اجرا میشده ،و اگرعنوان مالک اگر منظور صاحب زمین است و یا صاحب آب که مخارج تهیۀ آب را
تامین میکند و صاحب لوازم کار و مخارج نگهداری آنها اعماز هزینۀ حیوانات و یا مخارج کار و نگهداری ماشین آالت را تحمل
میکند از چه وضعی خواهد بود و آیا قابل توجه میباشد یا خیر؟ متخصصین خارجی از شنیدن این توضیح و وجود چنین نسقی که
سالهای متمادی در ایران جاری میشد اطالع نداشتند و برای رسیدگی به درستی این اظهارات جلسه ختم و به هفتۀ دیگر موکول
شد و در جلسۀ بعد متخصصین از وجود چنین نسقی اطالع پیداکرده بودند و قبول نمودند .بیشتر اطالع دادم که دربعضی از دهات
بخصوص در آذربایجان با وجود اینکه زمین کلیۀ باغها ودرختان میوه که متعلق به مالک است ،هیچ سهمی از درآمد باغها نمیگیرند
و فقط از محصوالت کشاورزی در زمینهای آبی  35درصد و دیمی بیست درصد سهم صاحب زمین است در حالیکه مالک موظف به
تعمیرات قنوات آب استپف که باز برای رسیدگی واطمینان به این اطالعات جلسه ختم و به هفته دیگر موکول شد.
در همین زمان دیدم که در روزنامۀ اطالعات و سایرروزنامهها مقاالتی افترا آمیز دائر برسوءاستفادۀ من و همسرم از زمین های

عباس آباد منتشرشد 12که همان روز در صفحۀ اول روزنامه اطالعات موضوع را تکذیب کردم و همان روز درجلسۀ هیئت دولت به

آقای دکترامینی گفتم که این سروصداها برای چیست وچه موضوعی سبب این ها شده است .او گفت جراید هرچه میخواهند
بنویسند تو که جوابشان رادادی .من گفتم که کلیۀ زمینهای واگذاری به اشخاص با تصویب وامضای شخص شما داده شده و عین
صورتمجلس را ارائه دادم که بالفاصله روزنامه ها سکوت کردند!
در جلسۀ بعدی متخصصین اظهار تشکراز این اطالعاتی که داده شده ،وتقاضا کردند که قانونی از مجلس بگذرد تا بین کشاورز و
صاحب زمین با سند رسمی این قرار به امضای عوامل چهارگانه برسد و من بیسوادی کشاورزان را گوشزد کرده ،پیشنهادکردم که
بصورت شرکت سهامی استفاده شود و جلسه پایان یافت .در جلسۀ دیگر آقایان متخصصین اظهار کردند که با وجود اینکه مطالب
گفته شده مورد تأیید است ولی متخصصین سازمان بین المللی آنها را نمیپذیرند و خواهان همان نظر که بیست درصد از سهم
مالک به کشاورز واگذار شود ،هستند .من از قبول آن خودداری کردم و چون موضوع اجرای قانون اصالحات ارضی با وضعی که
ارسنجانی شروع کرده بود و آنچه به او تذکردادم که اینکار نتایج نامطلوبی ایجاد خواهد کرد و او قبول نمیکرد ،از سال  1668از
خدمت دولت وادامۀ کار خودداری کردم.
پس از مدتی که دولت دکتر امینی از کار برکنار شد وآقای علم نخست وزیر شد و ارسنجانی نیز پس از مدتی از تصدی وزارت
کشاورزی برکنار و به سمت سفیر ایران در رم انتخاب شد ،مالحظه کردم که دوباره در روزنامهها با همان رویه و انتقاد مطالبی دور
از حقیقت شروع به انتشار نمودند که من با آقای علم مالقات کرده ،باز علت این سروصداها را ازایشان پرسیدم .گفت به من مربوط
نیست .من به ایشان یاد آوری کردم هرگاه موضوع به دادگستری کشیده شود ،و از من توضیح خواسته شود ،تصور میفرمائید من

 31این شهنواز بود که نامه ای مستقیم به ستاد ارتش نوشته و هتمت زده بود که حکیمی زمنی ها را به فروش مریسانده .به قسمت مربوط به
اعطای ساختمان به بانک از شاه رجوع شود :ص  - 09 -دادخواست بنیاد هپلوی برای ختلیۀ ساختمان ادارۀ بانک!
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نخواهم گفت که دویست وپنجاه هزار متر از همین زمینها برای تقسیم بین کارمندان دربار به آقای علم فروختم و این موضوع را
کتمان خواهم کرد؟ که این بار دیگر روزنامه ها برای همیشه ساکت شدند و در همان مالقات آقای نخست وزیرگفتند که
اعلیحضرت امر فرمودند که من با سمت معاونت پارلمانی و مدیرعامل اصالحات ارضی کار خود را ادامه دهم ،ولی من ازایشان
خواهش کردم که فعال تا ارسنجانی درتهران است اینکار را به تعویق بیاندازم .ایشان گفتند پس از حرکت ارسنجانی به رم برای
تصدی کارخود به وزارت کشاورزی بروی که خود این اظهار موجب ناراحتی شدید من را فراهم کرد و از قبول آن خودداری و رسماً
به این طرز عمل اعتراض کردم.
آقای علم پس از این رفتار ازمن پرسید که وضع فرمان سناتوری تو به کجا رسیده ،که با کمال صراحت گفتم که خود جنابعالی بهتر
مطلع هستید که مدعی سناتوری عضو حزب مردم وتحت نظر جنابعالی بوده ،واقدام مساعد به نفع اوکردید ،ومن هم بکلی خود را
از دستگاه کنار کشیده و دخالتی ندارم و نمیخواهم به خدمت ادامه دهم.
کنارهگیری از خدمت دولتی
در همین زمان که از خدمت کناره گیری کردم در 11اسفند  1668صاحب دو فرزند دو قلو به نامهای مجید ومریم شدم ودر این
زمان حقوق بازنشستگی من که فقط  811تومان بود و با داشتن دوکودک مشکالت زیادی پیدا کردم تا روزی یکی با از دوستان در
خیابان روبرو شدم و او پرسید چه کار میکنی ،گفتم باز نشسته شدم ودر خانۀ خود نشسته ام .او پرسید حقوق بازنشستگی تو
چقدر است که گفتم نهصد تومان و او پرسید تو معاون وزیر فقط  811تومان حقوق میگیری که جواب من مثبت بود .او گفت من
درست میکنم وچندی بعد الیحهای از مجلس گذشت که کسانی که در مقامهای معاونت یا وزارت بازنشسته میشوند آخرین
حقوقی که دریافت میکردند در بازنشستگی همان حقوق را دریافت دارند که موجب راحتی خیال شد.
پس از مدتی یکی از دوستان که مدیر شرکت شبدیز بود به من گفت که واالحضرت شهرام برای نظارت برامورشرکتی که با مدیریت
عامل یک انگلیسی تشکیل داده در جستجوی شخصی است که بتواند این نظارت را به عهده بگیرد که او مرا پیشنهاد کرده بود که
مورد قبول واقع شد و از  1623به نام یکی از صاحبان سهام در آن شرکت مشغول شدم .واین شرکت که در اکثر مناقصه ها شرکت
میکرد و نمایندگی دو شرکت یوگوسالوی را داشت و قیمت های پیشنهادی را مهندسین یوگوسالوی تهیه میکردند .از این روقیمت
های پیشنهادی در مناقصه ها موجب برنده شدن میگردید که قراردادهای انجام یافته شامل سیم کشی شیراز ،خط انتقال نیرو از
سد اهواز به تهران ،سیم کشی کناره خزراز گیالن تا مازندران بود که در این قراردادها نظارت داشتم و تا  1651در آن شرکت
مشغول به کار بودم  .دراین فاصله متاسفانه همسرم به علت بیماری از دنیا رفت و با داشتن دوفرزند خردسال مشکالت فراوانی
داشتم ،مجبور شدم فرزندان خردسال را به ژنو در مدرسه شبانه روزی اعزام دارم و با فروش دو خانه خود موجبات تأمین هزینه
زندگانی دو فرزندم را فراهم کنم .خود نیز پس از انقالب اسالمی به آنها پیوستم و با توصیۀ مدیر عامل شرکتی که کار میکردم از
مراجعت به ایران تا این تاریخ خودداری کردم.
این خاطرات در 32اردیبهشت  1633برابر چهاردهم آوریل  1896پایان مییابد.

i

با بسته شدن حزب رادیکال به نظر میرسد پدربزرگم در «کانون ایران جوان» شرکت میکند .متأسفانه او درخاطراتش از این کانون که از

نخستین کانونهای تجددخواهان ایران بود ،ذکری نمیکند ولی در عکسهایش چندین عکس از همایش های ایشان در باغ الهیه در سالهای
 0000-0001یافتم که تنها نشانه نوشته پشت عکسها «ایران جوان» به دستخط او بود .یافتن اطالعات بیطرفانه راجع به این «جمعیت»
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سپس «حزب» و دوباره «کانون» پس از انحالل احزاب ،آسان نبود .در بخشی از تارنوشت «میرزا مصطفیقلی خان بیات» در ویکی فارسی
چنین میخوانیم:
کانون فرهنگی ایران جوان
اولین گروه جوانان تحصیل کرده در اروپا که در سالهای پایانی جنگ جهانی اول به ایران بازگشتند کانون
فرهنگی ایران جوان {همزمان با کودتای  0299و نام آن در نخست «سروش دانش» میبوده} را با هدف اشاعه
تمدن جدید و ترویج جنبه مثبت تمدن غرب تاسیس کردند .موسسان آن عبارت بوند از حسین افشار،
مشرف نفیسی ،رستم جمشیدیان ،حسن شقاقی ،علیاکبر سیاسی و محمود افشار .این کانون در بدو امر به
مرام و مسلک افراد توجهی نداشت و اعضای آن منحصر میشد به جوانان تحصیلکرده در اروپا و آشنا با
طرز فکر جدید .مدتی بعد حسن شهرت و تحصیالت باالتر از لیسانس نیز به شرایط عضویت افزوده شد.
در سال  ۰۰۱۱خورشیدی مرامنامه کانون انت شار یافت که اهم موارد آن عبارت بودند از استفرار حکومت
عرفی در ایران ،جدایی دین از سیاست ،الغای کاپیتوالسیون ،احداث راه آهن ،محدود کردن کشت تریاک و
مبارزه با افیون ،تاسیس مدارس دخترانه و اجباری کردن آموزش ابتدایی و رفع موانع ترقی زنان.
پس از انتشار روزنامه ایران جوان ،این کانون به حزب تبدیل شد .با تاسیس حزب ایران که تیمورتاش،
وزیر دربار رضا شاه بانی آن بود و برقراری نظام تک حزبی گمان انحالل آن میرفت که با کوشش و ابتکار
مصطفی قلی بیات به صورت کانون فرهنگی به فعالیت خود ادامه داد.
حزب ایران جوان در دوره ششم ا نتخابات مجلس هفت نفر از اعضای خود را نامزد کرد و در آگهی
تبلیغاتی خود میرزا مصطفیقلی خان بیات فارغالتحصیل از مدرسه عالی فالحت فرانسه و معاون وزارت
فوائد عامه را بعنوان یکی از هفت نماینده منتخب خود معرفی کرد.
اما اهمئیت واقعی آنرا در طرز فکر و رویه تجددخواهان را در مقالۀ کاوه بیات «تجدد اخالقی :تجربه ایران جوان» در نشریۀ علوم انسانی «
گفتگو» زمستان  - 0014شماره  01میتوان دریابید.
ازخواننده خواهشمندم کسانی را که میتوانند شناسائی کنند به حمید بهزادی ایمیل  hamid@hakimi.21webs.comاطالع بدهند.
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 0000باغ الهیه



نشسته از دست چپ سعید نفیسی دومین و علی سهیلی سومین تن
عبدالحمید حکیمی ایستاده از دست چپ سومین تن


الهیه۵اردیبهشت191۱
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ردیف جلو سعید نفیسی سومین تن از دست چپ
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