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 پیشگفتار 

گارنده این  لحمید حکیمی ،ن رهگز نویسنده نبوده است . او حتی ردسالهای رداز کارمندی دولت   « بیاد آورده اه »پدر من عبدا

نش گارش گزارشهای معمولی اداری نیز طفره میرفته است ! رد مسافرتها هم هب ندرت هب فرزندا انهم   شاهنشاهی  اریان از ن

آنهم رد سن هشتادسالگی ، استدعای یلکشم  ،یش را  بنویسد « بیاد آورده اه »مینوشت.  بدین سبب وقتی با اصرار از او خواستم  

 از او کرده بودم. لکن او طبق معمول و روال خویش  ، سخت کوشید هک هجیتن آن کتابی است  هک بدست خواننده گرام رسیده

گاشته   او همانند بیانی است هک از روی نوار ایپده شده باشد.است. بدون رتدید ن

ماشین   کار را هب عهده گردنتف. مسعود با هب خاطرانراحتی چشمی پسر عمه ام مسعود قراهج داغی و خوارهزاده ام حمید دو سوم باقیمانده

ئیشخاطره عشق واحترام هب  با خالهص کردن بی وقفه واقعا  کردن همزمان  رد  ما    است.  رین وجهی اثبت کردهرا هب بهت  خاندا

گاشته بده ی صدد ربنیامد یم. لکن کوشش ئ م  هک از عهده اش ربنمی آی م  و آرنا بصورت کتابی ادبی رد بیاوری م تغییر ی افحش رد ن

گاشته اهی تکراری و زائد را حذف  کرده و آنچه ردظاره انمفهوم جلوه میکرده است ، ات آنجا هک هب اصل م ی کرد تن  خدهش م  ات ن

  م.ی وارد نسازد ، رسارت ساز

گاشته شد ، هک خود  داستانی  باز گفتنی است. « یادمانده اه »لکن این    چگوهن ن
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، هک آنقدر ( حکیم الملک،ارباهیم حکیمی  ) رد شهر ژنو با پدرم  راه میرفتیم ، انگهان هب او گفتم " دائی تو  0711روزی رد  دهه 

این هچ  »اهن هب مردم ما خیانت کرده است ! پدرم رگ رتکی اش یکباره بجوش آمد و سرم فریاد زد مورد عالهق تو بود شوربخت

نخست آهسته حرف زبن ، چون  رهگذران متحیر میمانند هک  چرا رد میان رهگذر فریاد  »هب او گفتم  « ؟مهمالتی است هک میگوئی

آن دائی زبرگوار تو هک از سران  »هب پدرم گفتم  « یخواهی فریاد زبنمیزنی ؟ دوم اینکه بگوش باش و بشنو هچ میگویم بعد رههچ م 

مشروطیت   بود هک فرمان مشروطیت را از  مظفر الدین شاه گرفت و سپس رد کمیته اهی زعل محمد علیشاه و هب تخت نشاندن 

همچنین ردکار سیاست و اداره کشو فکرانش  شرکت موفقیت آمیز داشت دیگر هم شاه با احمد
ر ما،وجود مورثی بود هک چهار بار و 

گاشته و یاد داشتی  ردباره آن دوران رپ مخاطره و طرب انگیز ، از خود باقی  هم هب نخست وزریی رسید ، از دنیا رفت و کمترین ن

نند هک مشروطیت و زری بنای شت ات آیندگان میهن ما بدا دند! من پیشرفتهای تحیر انگیز ما  را چگوهن و هچ کسانی موجب ش  نگذا

نم و تو هم هک نورچشمی وهمه کاره  او ، و خودت هم دست اندر کار ساخت  و  کار را خیانت هب نسلهای آینده میهن زعزی ما میدا این

،  ساز اریان نوین بودی اگر یاد مانده اهی خود را ننویسی ، باهمه احترام و عشقی  هک هب تو دارم ، رتاهم خائن هب نسلهای آینده میهن ما

نماری رش هب ژنو رفتم ، دست نوشت « ان ، میدا ! پدرم ساکت شد و مدتی   بخود فرو رفت! دوسال بعد هک دوباره ربای دیدا

 !« اینهم پاسخ خیانت »مفصلی را ربوی میز وسط ااتق کوبید و گفت 

 کارساز گردید.  «دهب مرگ بگیر ات هب تب حاضر شو »با این رتفند آنچه میخوانید فراهم شده است . چنانکه میگویند 
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 از خوانندگان گرام تقاتضادارم هب ردست بودن متن از نظر ادبی و سخن سنجی   توهج نفرموده  بلکه محتوی را مد نظر داشته باشند.

مرا آگاه فرمایند ات رد رفع آن ربای چاپهای خوارهزاده رد رهحال ، بسیار سپاسگزار خواهم شد ات اگر هب نقص افحشی ربخوردند ، 

 م. ی سین بکوش پ 

 باسپاس نیشیپ،

 اسلو    ، رنوژ    -اهشم حکیمی    
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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. 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).  

8. 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.  

7. 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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 دیباهچ
 صبی و مالینهرگزحسد نبردم بر م »

 « با دلبری وصالی دارد حتی بر آنکه

اتفاقاتی که بیادم مانده و ممکن است برای خواننده  خاطرات زندگی هشتاد ساله که الزم دانستم یادداشتهائی از اوضاع و وقایع و
 اثری داشته باشد از خود باقی بگذارم. 

خدمت در دستگاهای  ۀمعاش و ادامدر این زندگانی طوالنی از گذراندن روزگار کودکی وسپس تحصیل و اشتغال بکار درتالش 
آمده و  نتایج آن و همچنین از رویدادهائی که برای رهبران دولتی و کارکنان دیگر پیش آمدی که رخ داده ودولتی هرگونه پیش

رسی به است،  تا آنجا که حافظه یاری کند، بدون دست از آنها آگاه شدم و نتایجی که برای عامل و یا میهن و کشور ما داشته شخصًا
که درحال  اسناد ومدارک موجود در ایران،  بطور یادداشت می نویسم و اگر سرنوشت امکان بازگشت به میهن عزیز رافراهم سازد )

هـا خـواهـم  هـای مـربوطـه را پیـوسـت ایـن یـادمـانده( بدون تردید اسناد و مـدارک و نـگاشتـه حاضرفقط یک آرزوست
 کـرد. 

مسیحی است )روز تولد پسربزرگم،  هاشم  1896برابر با ششم ماه مارس 1631دهم اسفند ماه هجری خورشیدی امروز یکشنبه پانز
( که در اتاقی بسیار محقر به تنهائی روزگار سرگردانی را میگذرانم،  نگاشتن این یادمانده ها را  که به اصرار او به اینکار دست زدم

 ها را نه تنها دراین مختصر بگنجانم بلکه به پایان برسانم. یادمانده شروع کردم و امـید اسـت بتـوانـم تمامـی

یش، تحصیالت و دوران جوانی   پیدا
برابر با « 1هجری قمری 1631درتاریخ شانزدهم صفرالمظفر  »نخست قرآنی بدست نوشت مرحوم پدرم، نگاشته شده است  ۀدر صفح

ئیکه حامل هران در میان راه پس از پشت سر گذاشتن اصفهان در کجاوهحین مراجعت از ماموریت در شیراز به ت 1813آوریل  32
از اهالی مازندران مقیم  3فرزند هاشم فرزند ربیع«  الملک معظم »مادرم بوده است متولد شدم. پدرم موسوم به محسن ملقب به 

وثی توسط روحانیون مسلمان مقتدر و متـنفذ نـاگـزیـر بـه تـرک امالک مور ۀسبب مصادر تبریز در آذربایجان بود که به
 منظور یافتن شغلی مناسب بطرف تهران رهسپار شد. آذربـایجان به

اش افراد خانودهۀ وی ناگزیربا کلیدرآمد. «   السلطنه شعاع »یکی از شاهزادگان دودمان قاجاریه بنام  ۀدر تهران به سمت منشی ویژ
 مظفرالدین میرزا ۀ، پزشگ ویژلقا دختر ابوالحسن حکیمباشی است.  مادرم ماه در تمام ماموریتهای این شاهزاده، همراه بوده

 قاجار بود.ۀ الدول ولیعهد مقیم تبریز، و مادربزرگم دختر آصف

در قـم بـخـاک  هند. هـر دو در حـرم حضرت معصـومهـجـری شـمسی درگـذشـتـ 1661و مادرم درسال  1611رم درسال پد
 انـد.سپرده شـده

                                                 

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

هیئت دولت  ۀ، درجلس6شد برکنار آذربایجان { مستوفی } از پیشکاری مالیه ،بیقاعده هایبه سبب سوءاستفاده«  السلطنه  قوام »و 
که منجر به  ای پیش آمد،زنندهۀ مشاجر«  السلطنه  قوام »وزیر جنگ احمد قوام و «  الملک حکیم »ابراهیم حکیمی  مالیهبین وزیر

تا زمان درگذشت  وی .وزارت معارف منتقل گردید یراز دفتر وزارت جنگ به دفتر وزمن هم  و پدر 2کناره گیری هر دو وزیر گردید
 بهمین سمت باقی ماند. 

 تی و عدم اطمینان به آینده را برای کارکنان دولت فراهم آورده بود. بـویژهبخاطر دارم که وضع مالی دولت در آن سالها، ناراح
کارمندان دولت بصورت اجناس از  ایران دستخوش هرج ومرج گردید بطوریکه حقوق ۀمالی پـس از برکـناری ویلیـام شوستر،

 قبیل غله و حبوبات و غیره پرداخت میشد!

 ی  ابتدائ التیتحص

با دوبرادرم، «  باستیان »در نزدیکی  « دبستان همت »اد دارم اینست که پس از انتقال از شیراز به تهران در آنچه از دوران کودکی بی
نوشتن پارسی پرداختیم. پس از دو یا سه سال که بکالس سوم رسیده بودم بسبب تغییر خانه به  مجید و سعید،  بخواندن و

منتقل شدیم که «  معیر » ۀدر انتهای بازارچ«  سلطانی »بستان خانه جدید به دآشیخ هادی در نزدیکی ۀ های وابسته به بازارچ کوچه
«  دارالفنون »امتحانات نهائی که آن هنگام در دبیرستان  ۀجمعی از عهد ابتدائی را درهمان دبستان بودیم. و دسته ۀتا آخر دور

  م. تحصیالت ابتدائی مفتخر شدی ۀانجام میشد، برآمدیم و به دریافت گواهینام

                                                 

م جملس دوم برای سروسامان دادن به وضعیت مالیه ایران بود در مور پدر  خد( كه مست:The Strangling Of  Persia 814و  819مورگان شوسرت آمریكایی ) 3
تا پیش ازین نسبت به من 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 

( تغیری برخورد هنگامی رخ داد كه آنان دریافتند كه من آقای ُلُكفر داشته بودم تا در مورد تقلبات و سوءLecoffreتربیز اعزام )برخوردی دوستانه داشته بودند. این را به 
تومان برآورد یك میلیون  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

دار كل بودم، بنابر گفته ی پیشكار ]آذرباجیان[ حتی یك شاهی  ها پیش از آنكه من قبول مسؤولیت كنم، و طی متام تابستانی كه من خزانه شده بود. با این مهه، طی ماه
هاست. از طریق اطالعات خصوصی مطلع شدم كه  ی مالیاتهم برای دولت اخذ نشده بود. این امر از آن رو حائز امهیت بود كه تابستان فصل خوبی برای مجع آور 

او خود را در امان می دید شاید  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
وق الدوله و قوام السطنه. اینكه ایشان، پس از اطالع از مأموریت آقای ُلُكفر به تربیز، ناگهان نسبت به من ازین رو بوده باشد كه وی پدر دو وزیر نامربده بود: وث

توان دید كه چگونه این دو  خصومت ورزیدند شاید از مهان رو بوده باشد. در ایران دسیسه چینی آنقدر گسرتده و منافع شخصی آنقدر بزرگ اند كه بسیار براحتی می
 [ روسیه گرایشی مثبت بركنار كردن فوری آقای ُلُكفر از خدمت نزد دولت  داشتند كه ...  1011نسبت به قبول التیماتوم ] وزیر حتی 

 باقرعلی املمالک کابینه جدبد خود را به دلیل خروج این دو وزیر معرفی میکند.  روزمشار تاریخمستوفی  مریزا حسن مستوفی 1019اکترب 80برابر با  1820آبان ماه  6 4
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 میرزا ابوالحسن خان حکیمی باشی

 
 معظم الملک هاشمی ملقب به محسن

 

 
 لقا ماه  -ابراهیم  -سلطان ماه -باشی: ابوالحسن  خان حکیم چهار تن از فرزندان میرزا ابوالحسن 

 خانواده های بیشتر دختران هم نام خانوادگی حکیمی را گزیدند
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   طهمتوس التیتحص

نفرشان موفق بدریافت گواهینامه  621نفر بود که تنها  آموزانی که در امتحانات شرکت کردند بیش ازهزاردانش ۀدر آن سال عد
الزم بود عالوه بر   کنندگان شرکتدبستان بسیار مشکل بود.  ۀشدند. منهم از آخرین نفرات بودم. در آن دوران امتحانات آخر دور

 فقه و منطق از عهده علوم ریاضیات و جبر تا معادالت دومجهولی وهندسه و زبان بیگانه، برآیند.  زبان پارسی و عربی و

بود که از سال سوم تا ششم تدریس ریاضیات را بعهده داشت. درسال «  پورسینا »بیاد دارم که معلم ریاضی ما فردی سختگیر بنام 
و غیره را خوب بدانند تا بتوانند در سه کالس باالتر اصول مربوط  3مرابحه و تناسب و 5سوم دانش آموزان ناگزیربودند که کسراعشار

 به جبر و هندسه را فراگیرند.  

باغ مدرسه برای  آب در ۀرفتن به تلمب ور ۀآمدی که در حین زنگهای تفریح برایم دراین دبستان رخ داد، این بود که درنتیجپیش
تلمبه گیر کرد و ناخنم خورد شد که چند روز موجب ناراحتی فزون از حد  دستهآب آشامیدنی،  شصت دست راستم به زیر  ۀتهی

درازا کشید تا در ظاهر بحالت عادی و قابل استفاده درآمد. لکن تا شصت سالگی گهگاه ه کامل تا دوسه ماه ب ۀگردید،  لکن معالج
 ه را تجدید میکرد! تلخ  ور رفتن با تلمب ۀآورد و خاطرهنوز خون مرده از زیر ناخن سر در می

 ، برای پیشرفت ومدرسهمدیر  «سلطانی» معروف به« علمای خراسانیال سلطان»ابتدائی،  ۀپس از انجام امتحانات دوره شش سال 
به وزارت معارف و اوقاف  اب دائی من  ابراهیم حکیمیانتص شدگان که همزمان با  از وجود من در بین قبول ،معرفی بیشتر مدرسه

ها وجایزه به قبول خاص نمود که عبارت بود از ترتیب دادن جشن بزرگی برای مدرسه وتحویل دادن گواهینامه ۀستفادشده بود، ا
 شدگان امتحانات نهائی توسط وزیرمعارف وقت! 

برای  ی وزارتخانه واستادان بزرگ و مهم دارالفنون در تاالر مدرسه حضور یافتند. اولین شاگردی کهرؤساپایه و کارمندان بلند
حضور در جشن احضار شد، من بودم که در حضور مدعوین توسط استادان دارالفنون مورد سئوال قرار گرفتم.  پارسی و ریاضی و 

وزیر معارف من ۀ در نتیجه اشار ا پاسخ دادم.آنهۀ جبر و هندسه وزبان فرانسه را این استادان دارالفنون پرسش میکردند که به کلی
پیچ کردند و جشن مدرسه پایان یافت. این جشن حسادت  از شاگردان قبول شده را احضار کرده و سئوالمرخص و دو نفر دیگر 

بود که خواست نظیر چنین جشنی « شرف ۀمدرس»مدیر « آوریابراهیم شمس»سایر مدیران مدارس را برانگیخت که یکی از آنان 
 انجام نرسید. سازد ولی بعلت تغییر ناگهانی دولت به را در مدرسه خویش برپا

کرده درخارج که به میهن بازگشته  ابتدائی آموزگار برای آموزش زبان فرانسه نادر بود. ناگزیر از دانشجویان تحصیل ۀدر مدرس
من که درپایان تحصیل از فرانسه برگشته بود با اینکه در ژاندارمری  ۀخالبودند بهره گرفته میشد. در دبستان سلطانی هم پسر

آموخت. که وجود او در پیشرفت آموزش زبان فرانسه در کالسهای پنجم و ششم مدرسه  داشت، بما فرانسه می درجه سرگردی
 های مدرسه سلطانی دوستان فراوان من در اروپا سرگردانند. سلطانی موثر و مغتنم بود. از هم دوره

زیر نظر وزارت امورخارجه ایجاد شده و اکثر  سیاسی که ۀبا سپری شدن سه ماهه تعطیالت تابستانی برای ادامه تحصیل در مدرس
نه نفر دیگر از  و ی آن وزارت بودند، نام نویسی کردم و پس از پذیرفته شدن از امتحانات ورودی با بیسترؤسااستادانش هم از 

 های خود به آن مدرسه وارد شدیم.  همکالسی

                                                 

کنیم و سه قسمت   گر 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 قسمتا   5
 .آن را بردارمی گویند سه قسمت از ده قسمت را برداشته امی و آن را تلفظ کنند سه دهم . برخه ٔ دهدهی 

 به ربح و حل مسائل مربوط به آنحماس 6
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 ۀاین مدرسه کلی ۀین مدرسه پنج سال بود. پس ازپایان دورا ۀبود. دور« الله نصردکتر ولی»ریاست مدرسه سیاسی با آقای 
لکن من از وضع تحصیلی و دروس آن مدرسه سیاسی  کشور شدند.  ۀی مهم و موثر ادارات مختلفرؤساهمکالسیهای من از 

تحصیل در  مدرسه مهندسی در دارالفنون بهره گرفته و داوطلب تأسیسخوشنود نبودم، چه با ذوق من مطابقت نداشت،  لذا از 
و محمود  11مهندسی گردیده و به آن مدرسه پذیرفته شدم. در کالس مقدماتی مدرسه مهندسی با آقایان بایندر ۀمدرسه تاز

 دوست شدم.  1بهارمست

مهندسی  ۀه به اروپا و عللی دیگر، مدرسسال اول مدرسه را تمام کردیم لکن شوربختانه با تعویض دولت و مسافرت احمد شا
نویسی کرده و تا  تحصیل در کالس دوم دارالفنون نام ۀنظام رفتند و من برای ادام ۀمست ناگزیر بمدرستعطیل گردید. بایندر و بهار

وانی رخ داد که هریک آمدهای مختلف و فرا ساله پیش پنج ۀمتوسطه و اخذ دیپلم را در دارالفنون گذراندم. در این دور ۀپایان دور
 خواهد آمد. درجای خود بعدًا

نظم » حاج موسی خان حکیمی -ما، من از نزدیکی خانه دائی بزرگم،   ۀبه سبب دوری راه مدرسه سیاسی و مدرسه مهندسی از خان
مهاجرت دائی  ۀدرنتیجغفاری درخیابان سعدی واقع بود، برای صرف نهار بهره میگرفتم. اما این برنامه هم  ۀ، که در کوچ«السلطنه

 ، متوقف گردید. 8«اعتماد حضور»بزرگ و خروج او از ایران در معیت برادر بزرگترش 

در آن تاریخ وقوع جنگ اول جهانی موجب سختی معیشت کارکنان دولت گردید بطوریکه با عدم پرداخت مقرری ماهیانه پس از 
های دولتی تامین میشد. وضع مالی کشور بحدی به تباهی گرائیده خالصه سه چهار ماه، تازه مقرری آنان با تقسیم غله وجبوبات از

 بود که حتی برای پرداخت سه شاهی بلیط واگون اسبی در زحمت بودیم. 

 
 میرپنج حاج موسی خان نظم السلطنه

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

                                                 

)سوم شهریور  مهان دقایق اول جتاوز بیگانگان بایندر و هبارمست بعد ها تیمسار شدند و بایندر بسمت فرمانده نریوی دریائی ایران در دوران جنگ جهانی دوم در  3
باش به ستاد اندیشی و آماده، برای چارههاانگلیس «دام»ز مهمانی یا آبادان پس ابازگشت از  در «نژاد سروان مکری»، به خاک ایران در معیت آجودانش (1389

   .های انگلیسی از پای درآمدندبرسند، با آتش ناگهانی مسلسل خرمشهر به راه افتادند ولی پیش از آنکه به خرمشهر نریوی دریایی جنوب، به سوی
  حکیمی« مدو  »علینقی  0

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
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که آوری مدیر دبستان شرف به نظامت دارالفنون برگزیده شد  مدرسه به وقوع پیوست و آقای شمس ۀتغییری در ادار 1389سال 
 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 
یک در چوبی دریکی از داالنهای مدرسه، پنجره بزرگ روبه ایوان داشت ولی کالس سوم در تاالری بسیار وسیع که فقط دارای 

مهدی »شش نفری ما،   و تشکیل میشد و بهمین سبب کمتر با داخل مدرسه تماس داشت و از دید خارج بود. مبصر کالس سی
کالس همه وقت آمادگی خاص داشت و در موارد غیبت استاد، نامدار بدون ایجاد سرو صدا کالس را ۀ بود که برای ادار« نامدار

 بخوبی اداره میکرد. 

مخصوص بخود بعهده داشت. وی روزی برای مالقات با وزیر کشور ۀ با لهج«  السلطنهمترجم »تعلیم درس تاریخ را در کلیه مدارس،  
 ۀکالس را اداره میکرد و برای توجه هرچه بیشتر شاگردان در محل نشست استاد با همان لهج«   نامدار »رفته بود لذا مبصر 

السلطنه در مدرسه حاضر شد و از السلطنه درس تاریخ میداد. کالس هم بی سرو صدا گذشت. همانروز مترجممترجممخصوص 
شما درساعت معین در  »الدوله،  رئیس مدرسه،  با تعجب فراوان به او گفت  رئیس مدرسه برای غیبت خود پوزش خواست. ادیب

. « ا را به همان لهجه بخوبی تشخیص دادم و مطمئن شدمکالس درس میدادید. شخصا پشت در کالس سوم صدای شم
پس از رسیدگی مبصر کالس «  این من نبودم چون صبح امروز بدیدار وزیر کشور رفته بودم! »السلطنه درپاسخ اظهار داشت  مترجم

 مورد سرزنش قرار گرفت و به خوردن چند ضربه تازیانه محکوم شد. 

حضار گردید و نامدار هم موقع غنیمت را شمرد واز دفتر  ۀلطنه استغفار کرد که موجب خندالس مترجم ۀولی نامدار باهمان لهج
داروسازی پرداخت که بعدها داروسازی  ۀرئیس مدرسه گریخت ودیگر باز نگشت. وی ناگزیر رهسپار اروپا شد و به تحصیل در رشت

 متبحر ومشهور گردید. نامدار چندی هم شهردار تهران بود.

یل تابستان من وهمگی خواهران و برادرانم به مرض حصبه ) تیفوئید( مبتلی شدیم. لکن بیماری من شدیدتر بود چون در مدت تعط
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 

 اشته بودند. شد که خانواده مرا از حمام گرفتن باز د

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 

م که ورم تمام بدنم بکلی خوابیده. هنگامی که به خانه بازگشتم همه از اینکه رنگ زرد و ورم بدن ناپدید شده شد. من متوجه شد
 است متحیر بودند. 

مشکل  ۀو آن اینکه حل مسئل در آخرسال سوم امتحان رسمی و نهائی انجام میشد. هنگام امتحان کتبی وضعی غیر عادی رخ داد،
رارداده بودیم تا به عذر رفتن به آنجا در دسترس شاگردانی باشد که از حل مسئله عاجز مانده بودند. جبر را در آبریزگاه مدرسه ق

پس از پایان آخرین امتحان کتبی رسما به کلیه شاگردان سال سوم دارالفنون ابالغ شد که ساعت دو بعد از ظهر در مدرسه حاضر 
تقلب ما با خبر شده و قصد دارند آن امتحان را تجدید کنند. ما اشتباه  شوند. همگی ما تصور کردیم که مسئولین مدرسه از نحوه

ورزش را هم به حاصل نمرات امتحان اضافه کنند! همگی ما از قبول امتحان ورزش خود داری  ۀمیکردیم بلکه منظور این بود که نمر
   oمدرسه اصرار در اجرای تصمیم خود داشتند. یکردیم. ولی اولیا
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سوم دارالفنون که محل وزارت معارف بود رفتیم و شکایت کردیم که مدرسه بدون اطالع بما و یکباره  ۀناگزیر دسته جمعی به طبق
حین پائین آمدن از طبق  اینکار نیستیم. رئیس معارف خواست تا به مدرسه برگردیم. ۀچنین تصمیمی را گرفته است، و ما آماد

ولی ما بدون واکنش از او ردشدیم که موجب عصبانیت هرچه  ،سوم با معلم ورزش برخورد کردیم که ما را به باران ناسزا گرفت
بیشتر جناب معلم ورزش گردید. دو روزی گذشت و مدرسه پذیرائی خاصی ترتیب داد. برای همگی ما درمقابل اتاق رئیس و ناظم 

ما جا تهیه کرده بودند. رئیس مدرسه اعالم کرد که همگی ما در امتحانات کتبی قبول شده و اکنون الزم است خود  مدرسه برای
شاگردان اعتراض کرده و از مدرسه  ۀرابرای امتحانات شفاهی آماده سازیم. امتحانات شفاهی قرار بود همان روز آغاز گردد. ولی کلی

 اهی راپوزش خواستن معلم ورزش از یک یک شاگردان اعالم کرند.  خارج شدند وشرط شرکت در امتحانات شف

بود. موضوع خودداری شاگردان از  8« نصیرالدوله »، و وزیر معارف و اوقاف برادر همسرش آقای وزیر نخستالدوله دراین روزها وثوق
کرد، شاگردان شکایت را به نخست شرکت در امتحانات شفاهی،  پس از اینکه وزارت معارف از قبول شرط شاگردان خود داری 

 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 
رسیده است که صبح روز  یریوز نخستمیرفتیم. دریکی ازهمین روزها بمحض رسیدن به محل مالقات مطلع شدیم که پاسخی از 

بعد درمنزل محمد شیبانی به آگاهی همگان خواهد رسید. لکن صبح روز بعد مطلع شدیم که محمد شیبانی شب گذشته بمنظور 
ای بدهان خود شلیک کرده و اکنون در بیمارستان احمدیه بستری است. و دکتر لقمان ادهم، جراحی که اخیرا از خودکشی گلوله

 وزیر نخسته است مشغول بیرون کشیدن گلوله از دهان وی میباشد. علت اقدام به خودکشی محمد شیبانی، پاسخ اروپا بازگشت
شاگردان راکه مفسد تشخیص داده بودند، از دارالفنون صادر کرده بود! بهمین سبب  ۀمعارف بود که دستور خروج کلیبه نامه وزیر

شش روزمحمد شیبانی درگذشت. ما همه روزه در خانه یکی از همکالسیها بنام شیبانی اقدام به خودکشی کرده بود. پس از محمد
حسین تقوی جمع میشدیم و نگران آینده بودیم. در این هنگام نصیرالدوله برای استقبال رسمی از احمدشاه که پس از دوسال 

 مشکل خود را حل کنیم. شاید درانتظار بازگشت او بودیم تا اقامت دراروپا به ایران بازمیگشت، رفته بود وما

 هیقاجار انقراض و رانیای اسیس وضع

ن را، تا آنجا که برای ما شاگردان و همکالسیها قابل توجه بوده است بازگو وضع سیاسی روزگار میهن خود ایرا در اینجا الزم است تا
 کنم.

ا سفر کرد و دوسال در آنجا ماند.  در این ظاهرا برای معالجه به اروپ 1381الدوله درسال احمد شاه پس از تشکیل حکومت وثوق
الدوله همه کاره و مختار اداره کشوربود و لکن برای برطرف ساختن مشکالت کشور دست وپنجه نرم کرده و ناگزیر برای مدت وثوق

تگیر و به کیفر و دیگران را دس 10« ماشاالله خان »و «  نایب حسین کاشی »تامین امنیت کشور با دست آهنین راهزنانی را همچون 
 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 
ظر ارتش ایران زیر ن شاید بتواند امور کشور را سروسامان دهد. طبق مفاد آن قرارداد، «1818  قرارداد »امپراتوری انگلستان بنام 

                                                 

 رانیمعارف ا ریوز  نیهجدمه « الدوله بدر ریامحد خان نص زاری م » 4
 یدولت یتن مهدستانش توسط گماشته ها 12كشور و اطراف یزد را برهم زده بود و   یاهلا امنیت مناطق مركز كه س  ی، نایب حسنی كاشیخورشید 1802در سال  18

 .آبان مهان سال در یزد اعدام شدند 89دستگری و در تاریخ 
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مختلف چاپ شده که تکرار آن در این  چندین بار در جای 1818 فرماندهی ارتش امپراتوری انگلستان قرار میگرفت. متن قرارداد
 ها ضروری نمیباشد. اما رویدادهای تاریخی منتج از این قرارداد را تا آنجا که بخاطر دارم خواهم آورد. یادمانده

ن بمناسبت عزیمت احمد شاه به ایران پذیرائی خاصی ترتیب داده شد که بر موازین رسوم امپراتوری انگلستا 1388در اوایل سال 
این نوع پذیرائیها، متن سخنرانی میهمان و میزبان قبال مبادله و مورد توافق قرار میگیرد. در متن سخنرانی احمد شاه موافقت 

موافقت نکرده و آنرا بدلیل اینکه هر قراردادی باید به تصویب  گنجانیده شده بود که احمد شاه با آن 1818دولت ایران با قرارداد 
 ملی برسد خالف مصلحت کشور تشخیص داده بود.  شورای مجلس

ملی، باگنجانیدن یک جمله، دائر بر تصویب قرارداد ازطرف مجلس شورای 1818 ناگزیر متن سخنرانی احمد شاه درباره قرارداد
الدوله و نگلستان با این تغییر موافقت نکرد. با اینکه اطرافیان شاه مانند،  ناصر الملک و نصرتتغییر یافت. لکن دولت امپراتوری ا

چه بسا به انقراض دودمان قاجاریه  1818دیگران بشاه متذکر شده بودند که عدم موافقت او و خودداری از ذکر قانونی بودن قرارداد 
نان هیچگونه اقدامی آلت و هم میهنانم را دوست دارم وبدون توجه به نظریات من م»ذکر این جمله  منجر شود، معهذا احمد شاه با

درسخنرانی خودش خودداری کرد و پس از چند روز رهسپار تهران شد که  1818 از ذکر موافقت با قرارداد« را بصالح کشور نمیدانم
لدوله وزیر معارف هم تا بغداد به استقبال شاه ابر طبق آداب و رسوم جاری از طرف دولت مورد پذیرائی رسمی قرارگرفت و نصیر

 رفته بود. 

قزوین جمعیت انبوهی از  از دروازه چه در تمام طول خیابان های تهران ،روز ورود احمد شاه به تهران،  روزی تاریخی و دیدنی بود
سر میدادند! این تظاهرات بی سابقه و  الدولهباد وثوقهای بسیار شدید ورود احمد شاه را گرامی داشتند و مرده زدن مردم با کف

 غیر عادی ولی دیدنی و جالب توجه بود. 

قدرت مطلقش خاتمه داده شد که تصمیم به ه برکنار و ب وزیری نخستالدوله از دو روز بعد از ورود احمد شاه به تهران، وثوق
زد که ناگزیر به چند روز توقف دربین راه و  مهاجرت از ایران گرفت. از غرائب اینکه درمیان راه گاوی به اتومبیل او شاخ
 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

 متوسطه امتحانات

ندمین بار به وزارت معارف و اوقاف برگزیده شد. تشکیل داد که ابراهیم حکیمی برای چ«  مشیرالدوله پیرنیا » دولت جانشین را
مجددی به وزیر جدید  ۀچون من شرح ماجرای امتحانات دارالفنون را از پیش برای دائی خود توضیح داده بودم با نوشتن نام

ظم مدرسه و آموزان، تنبیه واخراج معلم ورزش، تغییر ناها تقاضای رسیدگی کامل به ماجرای توهین به دانشمعارف، همکالسی
 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 
ی احراز جرم اوصادر شده است ولی انجام تقاضا مبنی بر تغییر ناظم ای براشد و درباره تنبیه معلم ورزش،  دستورتشکیل محکمه

وزارت  ۀمدرسه فعال مورد نداشته در آتیه به آنهم رسیدگی خواهد شد. پس از مذاکرات طوالنی بمنظور موافقت مشروط با نام
نند ونیم دیگر پس از انجام کامل آموزان بر حسب قرعه، در امتحانات شفاهی شرکت کمعارف،  تصمیم گرفته شد که نیمی از دانش

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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سپرده شد و « دکتر پرتواعظم»آقای دارائی( منصوب و کفالت وزارت معارف به عهده (دراین فاصله ابراهیم حکیمی به وزارت مالیه 
امتحانات شفاهی  ۀآموزان هم از عهد دوم دانش ۀهمانطور که انتظار میرفت با انجام تقاضاهای دانش آموزان موافقت گردید. نیم

 ده نفر دیگر از سایر مدارس در سال چهارم مشغول شدیم. ۀنفر بودیم به اضاف 61برآمدند و همگی که 

 -از  11وان اضافه کرد اینست که درحین این مبارزات،  دانشجویان نامه تهدید آمیزی به رئیس ارمنی بازرسیمطلبی که اینجا میت
نوشتند. این نامه را من درمعیت ع. ثقفی به  -ضیاءالدین طباطبایی  به سردبیری سید« امروز رعد»وابستگان و نویسنگان روزنامه 

ل حیاط او با سید ضیاء ایستاده و مذاکره میکردند و تا خواستند پلیس را خبر کنند ما السطنه بردیم. در داخمنزل او درخیابان قوام
 رفتیم! بهمین سبب برکناری رئیس بازرسی وتعویض دولت ماجرا را به نفع ما دانش آموزان به پایان برد.

پیوست که بکلی وضع پریشان که ما درسال چهارم مشغول تحصیل بودیم کودتای معروف رضاشاه بوقوع  1388درسوم اسفندماه 
 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! 
این  ید لکن ناظم مدرسه به او فهماند که بامعلم زبان انگلیسی که یکی از کارمندان وزارت امور خارجه بود دراین باره اصرار میورز

ها نمیشود کرد چون اینها همانهائی هستند که مدرسه و وزارت معارف و دولت را بهم ریختند!  دسته از شاگردان از این شوخی
اتاق ناظم  امتحان زبان انگلیسی برای همیشه حذف گردید! چون من کنار پنجره می نشستم وتابستان بود وپنجره باز که مشرف بر

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!

 رانیدرای خانوادگ نام

مام مدت فرانسه حرف میزد. بود که ت« اعلمصدیق»معروف  به « عیسی صدیق»همگی ما به کالس پنجم رفتیم. معلم فرانسه ما 
اند؟ و چرا  های دانش آموزان نگاه کرد، یکباره گفت چرا بدنبال نام شما نام پدرتان را نوشته درهمان جلسه اول که به فهرست نام
رباره کنید؟ تا در دفتر مدرسه بجای نام پدر، نام خانودگی شما نوشته شود؟ او توضیحی هم د نام خوانوادگی برای خود انتخاب نمی

آموزان پاسخ ندانند، خانوادگی نداد.  پس از یک هفته شروع کرد به پرسش نام خوانوادگی دانش آموزان. لکن هیچیک از دانش  نام
اش حکیم وطبیب ناگزیر او شخصا شروع کرد به ترتیب دادن نام خوانوادگی،  نخست رو بمن کرد و گفت،  این شخص تمام خوانواده

سپس روکرد به محمود پسر «. حکیمی»خطاب کنیم و در دفتر کالس بجای نام پدرم نوشت « حکیمی»میتوانیم بوده اند، لذا اورا 
بعد «. محمود مهران»نام خانوادگی مادرش را انتخاب کرد و شد  که بعدًا« صادقی»میرزا صادق بروجردی، وگفت ایشان را میگوئیم 

هایم نام  بدانید. بهمین روش برای تمام همکالسی« نصیری»گفت ایشانرا  رسید، و« سمنانی ۀنصیرالسلطن»نوبت نصرت الله پسر 
بعد در دفاتر ه را برگزید و غیره. واز آن تاریخ ب« قویت»قی،  نام خانودگی تبرای حسین پسر مرحوم  خانوادگی تعیین کرد. مثاًل

 مدرسه نام خانوادگی افراد ذکر میشد. 

الدوله تصویب نامه ای صدورشناسنامه ونام فامیل وجود نداشت. اما درزمان حکومت وثوقباید متذکر شوم که تا آنروز قانونی بر
دولتی دراین باره صادر شده بود که با تغییر دولت آنهم بدست فراموشی سپرده شد. چندسال بعد هنگام انتخابات مجلس شورای 

تنها کسانی میتوانند رأی دهند که شناسنامه شخصی  ملی، هیئت نظارت بر انتخابات تهران بریاست مشیرالدوله تصمیم گرفت که

                                                 

بعنوان  1010 سال كرد. در مهكاري « درع»روزنامه  در طباطبایي الدین سید ضیاء با 1016-11 ساهلاي در استامبول، در 1223 متولد - « ایپكیان گاسپار » 11 
 بریوت در در 1058 مارس 81 او  .كرد منصوب هتران شهردار مست به را ایپكیان گاسپار ،1081 كودتاي از پس ضیاء سید  .شد منصوب معارف وزارت كل بازرس

  گذشت.
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گیری را به تاخیر انداختند. به برای ارائه به هیئت نظارت در دست داشته باشند. و برای اینکه مشکلی پیش نیاید دو ماه مدت رأی
ات تشکیل شد قانون مخصوص این سبب کار شناسنامه تعیین نام فامیل با همان انتخابات آغاز گردید. مجلسی که پس از آن انتخاب

 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 
دگرگون ساخت. در ضمن معلمی برای تدریس فقه و منطق و اصول شیعه هم اضافه شد و همه تنها بهبود بخشید بلکه بکلی نه

 موظف بفراگیری این دروس شدند.

« دانشسرای عالی»بعدها « دارالمعلمین»التحصیالن دیپلمه برای تدریس در دبیرستانها، درهمان اوان بمنظور افزایش بر تعداد فارغ
 شد. تأسیساسماعیل مرآت، بریاست ابوالحسن فروغی و نظامت 

بمنظور سرو سامان دادن به وزارت مالیه و اداره گمرکات و « دکتر میلیسپو»و استخدام  السلطنه  قوام دراین تاریخ با تشکیل دولت 
از داخل زندان وزارت جنگ که در آن  السلطنه  قوام مرتب کردن پرداخت مقرری کارمندان، وضع کشور رو به بهبود میرفت. 

سمت رئیس دولت منصوب شد! او از وضع نابسامان ه ب ،الدین زندانی بودندیک شصت نفر از وزیران پیشین به دستور سید ضیاءنزد
ها و دستگاهای دولت اقدام موثر نمود. از کار خانهو هرج ومرج کشور نهراسید و تا آنجا که امکان داشت برای بهبود وضع وزارت

پیشرفت آتیه کشورشد، تغییرات وسیعی است که در وزارت معارف و مدرسه دارالفنون و سپس های عمده او که مقدمه ترقی و 
 تشکیل دارالمعلمین، داد. 

 اول جنگ زمان در رانیا پرورش و آموزش ازی آمار

 ۀیهای کلسال ششم را هم با مشکالت اندکی که بروز کرد با موفقیت گذراندم. جالب اینکه برای اولین بار تعداد دیپلمه
نفر رسید. جمعا در سالهای   11تعداد به  1613دبیرستانهای کشور باالخره ازعدد یک رقمی به دورقمی تبدیل شد که در آن سال 

نفر موفق به دریافت دیپلم کامل ششم متوسطه  113ویژه دارالفنون با برنامه های مخصوص دبیرستانهای فرانسه،  تنها  ۀاین دور
نفر رسید به اضافه ده نفر دیگر که از دارالمعلمین دیپلم متوسطه را دریافت  32ال بعد تعداد دیپلمه به بودم. درس 115شدند که من 
 کرده بودند. 

وجود داشت که ما همگی عضو آن انجمن بودیم. اکثر فارغ « انجمن فارغ التحصیالن دارالفنون»درهمان هنگام، انجمنی به نام 
عباس »ای هم در دارالفنون به تدریس پرداختند مانند  ستگاهای اداری کشور رسیدند. عدهالتحصیالن دارالفنون بمقامات عالی د

 و سایرین.« گالبحسن گل«  »کاظم شیمی«  »محمد حسین ادیب« »اقبال آشتیانی

اله را داشت دبستان دخترانه بیشتر موجود نبود. لکن دبیرستانها که تنها دوره سه س 11دبستان پسرانه و  61در آن سال در تهران 
دوم دبیرستان را شاگردان این مدارس باید  ۀکه بعدا پهلوی نامیده شد. دور« قاجاریه»و « ثروت« »شرف« »علمیه»چهار باب بود: 

طب هم در همان عمارت داالفنون بود ولی بیشتر از چند نفر شاگرد نداشت که  ۀدر دارالفنون و یا دارالمعلمین ادامه میدادند. مدرس
 ی برای دریافت درجه دکتری به اروپا اعزام شدند، که کلیه با موفقیت به ایران بازگشتند. بعدا همگ

 ی  عال التیتحص

طب نام نویسی کردم ولی پس ازچندی متوجه شدم که دانش پزشگی با روحیه من سازگار نیست،  لذا  ۀمن درسال اول مدرس
 بود، و افتتاح  شده تأسیسسردارسپه،  وزیری نخستولین روز شمسی و مصادف با ا 1613حقوق که روز دوم آذرماه  ۀبمدرس

فرانسوی اداره میشد. دوسال اول « مسیو پرنی»ارت دادگستری و بریاست زحقوق سابقا تحت نظر و ۀنویسی کردم. این مدرس نام
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ن مدیر سابق وشش معلم حقوق که باهما ۀاین مدرسه را گذرانیده بودم،  که مدرسه به وزارت معارف واگذار گردید. این مدرس
 نفر دانشجو شروع بکار کرد. 83فرانسوی با 

 
 حقوق 12«باشلیه»امتحان  1612امرداد 

امتحان ورودی پذیرفته شده بودند. این مدرسه دوسال بعد  نفر از دانشجویانش دارای دیپلم کامل متوسطه بوده و بقیه با 13تنها 
علی اکبر  »برای چند ماه ریاست آنرا بعهده گرفت و سپس با ریاست آقای «  محمد علی فروغی »داد و بخدمت مسیو پرنی خاتمه 

لیسانس حقوق من به امضای هر سه نفر رئیس  ۀمدرسه سه سال بود که ورق ۀتحت نظر وزارت معارف اداره میشد. دور«  دهخدا
 صادر شده است. 

کار آغاز تشکیل خانواده ب
 و 

آمدی برای خود و خانواده  ار بیشتر به وزارت معارف مراجعه میکردم و قصدم این بود که هرچه زود تر بتوانم درمن برای شروع بک
«  دولت ۀتکی »میهن( که در  های )ساخته«  وطن ۀامتع »حاصل کنم و بیش از این به خانواده تحمیل نباشم. اولین شغلم در نمایشگاه 

کردگان برای  بود، ده نفر از تحصیل شده برپا«  اسفندیاری ۀالسلطن حاج محتشم »است )جای محل بانک ملی بازار امروز( بری
تیراندازی شدم! چون هیچ سر از  ۀده نفر بودم و متصدی غرف کارهای متفرقه آن نمایشگاه دعوت به کارشدند که منهم یکی از آن

 یشگاه باقی بود خود را آماده کردم.ناگزیر تا ده روزی که به افتتاح نما ،تفنگ و تیراندازی درنمی آوردم

                                                 

11
 Baccalaureate به انگلیسی - Bachelier فرانسوی 

دو  نیو جمموع ا شد یم دهینام «هیسانسیل» قیو دوره دوم، تصد «هیباشل» قیبود. دوره اول، تصد قیبود. در دوره اول، تصد یلیحتص دو دوره یحقوق دارا یمدرسه عال
نفر  83شدند و در دوره دوم ،  «هیباشل» قیحقوق موفق به اخذ تصد یمدرسه عال النینفر از فارغ التحص 80 ،یدوره آموزش نی. در اولدیكش  یدوره، سه سال طول م

)ش(  1395تا اواخر سال  ،یبود. به طور كل «هیسانسیل» قیدوره دارندگان تصد نیجزو اول یدفرت  نیامحد مت ی( گرفتند كه آقایمشس 1391)سال  «هیسانسیل» قیتصد
 شدند. لیفارغ التحصحقوق،  ینفر از مدرسه عال 23 ،حقوق بود یبه مدرسه عال یاسیمدرسه علوم س وسنتی)ش( كه سال به هم پ 1396 لیو اوا
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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 
له هم اند، با تلگراف استعفای دولت را بعرض برساند و خواستار پذیرفتن استعفا بشود. مشیرالدو همراهانش به کرمانشاه رسیده

شاه از خاک ایران به  را در کرمانشاه دریافت و پس از خروج احمد وزیری نخستبرطبق این قرار رفتار کرد و سردارسپه فرمان 
 ۀامتع »السلطنه را داشت، نمایشگاه  در معیت ولیعهد که سمت نائب وزیری نخستسمت  رسما با 1613تهران آمد و روز دوم قوس 

 را افتتاح کرد. «  وطن

 ۀمرغ درهم شکست. پس از خاتمپرید نشانه گرفت و تخم ای باال و پائین میمرغی را که روی فواره تخم ،دار سپه دراین غرفهسر
خارجه رفتیم که در ساعت شش بعد  حقوق به عمارت خورشید چسبیده به وزارت امور ۀافتتاح نمایشگاه، برای افتتاح مدرس

 تاح کرد.افت زسپه این مدرسه را نیظهر سردار از

پسرانه استخدام کرد.  شرعیات،  سیاق، و حساب  61مرا برای تدریس در دبستان شماره  1613وزارت معارف در اول اسفند ماه 
نصرت   ریال بود قبل از خاتمه سال دریافت کردم و با 153درس میدادم. اولین حقوق این شغل را که ماهیانه  3و  5و  2درکالسهای 

دیکان که قبال او را در وزارت معارف بشغل معلمی کالس پنجم یکی از دبستانهای دخترانه با حقوق ماهیانه دختری از نز تسلیمی
 ریال، بکار واداشته بودم، ازدواج کردم. 311

 
 نصرت تسلیمی مقدم

قاجاریه بریاست  ۀشغل سابق در مدرس ، عالوه بر1616ای دونفری شروع بزندگانی مشترک نمودیم.  سال بعد،  دریک اتاق اجاره
ریال در ماه بکلی به این مدرسه  211داری و غیره پرداختم.  بعدا با حقوق به تدریس ریاضی و دفتر 13« ت الحکمانصر »دائی بزرگم 

 منتقل شدم. 

ستخدمین مطلع در رشته کالس مخصوصی برای تربیت م ،که ریاست کل اداره آمار را بعهده داشت«  اولیآق »درهمین هنگام آقای 
ا برایم صادر حکم این انتصاب ر« منصور علی»من محول شد. وزیر کشور وقت آقای  ۀداری بعهدکرد که تدریس دفتر تأسیسآمار 

تجارت باز کرد که تدریس حسابداری نوین  خصوصمر وزارت فوائد عامه، مدرسه ، د« کاظمی باقر » الدولهمهذبکرد. سال بعد آقای 
 من واگذار شد. ۀرسه نیز بعهددر آن مد

اند  و رضا شاه داد سخن نمیدهم چون نویسندگان مبرز و دانشمند، آنچه الزم بوده نوشته اختالف فاحش بین دوران قاجاریه ۀدربار
ک،  و نیاز به تکرار ازطرف من نیست. تنها به این مختصر اشاره میکنم که در همین شهر تهران که پایتخت بود، امراضی چون سال

کن  که بتدریج در دوران رضا شاه همه این امراض ریشه ،تر ازهمه جزام بیداد میکردلی،  حصبه،  ماالریا، تراخم و بدبله،  کچآ
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. 
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 رانیدرای دولت خدمت ۀیرو وی خانوادگ سنن

وادگی است که بدون شناخت آن، مطلب بسیار مهم شناخت اوضاع و احوال اجتماعی آنروزی کشور ما، آگاهی از آداب و سنن خان
 کم بیگانگان و یا حتی نسلهای آینده را بقضاوت غلط وامیدارد.دست

زرگتر از خود حق هیچگونه حرف زدن و اظهار نظر نداشتیم. لذا درحضور پدر و مادر ما را بنحوی تربیت میکردند که در حضور ب
ای میداشتیم و چون بجز افراد خانوده با دیگران معاشرت نداشتیم و از بزرگان خانواده باید سکوت کامل و رفتار بسیار محترمانه

 مراوده با دیگران بر حذر میشدیم، به این قفس آداب و سنن عادت کرده بودیم! 

خوذ به حیا بودن، جلوه میکرد بطوریکه هیچگاه برای رفع مشکالت به دیگران مراجعه أاین م زین سبب در کار اداری نیبد
ی که طبق تشخیص خودم ام مگر موارد و مافوقها تا آنجا که امکان داشته است شنوائی داشته رؤساکردم. ولی درضمن درمقابل  نمی

له صحیح و قانونی مخالف قوانین ویا مصالح عمومی میدانستم که با کمال صراحت مخالفت خود اد ۀهای مافوق را با ارائانجام دستور
 را اظهار و از انجام آنکار خودداری میکردم،  که هرمورد درجای خود خواهد آمد. 

 د.متولد ش  - نام پدر بزرگم بود برای بزرگداشت -«  هاشم »اولین فرزندم به نام  1616درپانزدهم اسفند ماه 

 سپه سردار شدن پادشاه

جهت چیزی اضافه کنم. ولی اند که من نمیخواهم به آنها بی پادشاه شدن سردارسپه مورخین عدیده موشکافی الزم کرده ۀدربار
 اندر کار بوده ام بمنظور روشن شدن بیشتر اتفاقات آنروزها بازگو کنم. میتوانم آنچه که خود ناظر و شاهد و دست

 ( الدین نظام  میرزا ) آقای »بات در محله دولت بریاست به سمت منشی در هیئت نظارت انتخا سسانؤجلس مم من در انتخابات
نفر انتخاب میشدند و برطبق  32انجام وظیفه کردم و در تمام مدت انتخابات ناظر حاضر بودم.  از تهران باید  « رالدوله حکمتامش

در تمام موارد اصول حقوقی و قانونی رعایت گردد. برای بازگفت حقیقت باید به  ظاهراها تعیین گردند و  ی مردم اولین برندهأر
گیر تهیه شده بود بطوریکه خواندن آراء بیست هزار ورقه و  اوراق انتخابات بکلی غیر منطقی و ناقص و وقت که آگاهی برسانم

برای خواندن آراء و تعیین  برای آن کافی نمیبود! نام، نه تنها در هفت روزه مقرر انجام نمیشد بلکه هفتاد روز هم 32هریک با 
آوری و متمرکز کردند و ظرف فقط  م و دارالفنون جمعاظگیری را در اتاقهای مدرسه ن های ناظر رای برندگان تمام کارمندان هئیت

 ۀق تصمیم از پیش اتخاذ شددر نتیجه ناچار شدیم طبروز تمام اعضاء و کارمندان مانند زندانی بکار خود ادامه دادند.  هفت شبانه
که به امضای هئیت نظارت رسید و با آگاهی رسمی نتیجه آراء طبق نظر  هیئت نظارت اسامی برندگان را در دفاتر ثبت کنیم

از آنروز به بعد دیگر کمترین توجه به امر  .حکومت وقت، کار انتخابات تمام شد و بدین نحو مجلس مؤسسان تشکلیل گردید
 شرکت نکرده و اقدامی ننمودم.  حتی برای نظارت، ی دادن،ت،  راانتخابا

 هجری 01 ۀسدده ساهل اول   واقعی
 اتفاق افتاده است، تا آنجاکه بخاطرم مانده است بشرح زیر میباشد: 1611وقایعی که درده ساله اول سالهای 
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برحسب تصادف شاهد بودم شرح واقعه  کنسول آمریکا در تهران بود و چون شخصا 14« ماژور ایمبری »شدن  اولین آن،  کشته
چهار راه آشیخ هادی کوری را شفا داده و  ۀچنین است:  مدتی بود که از طرف روحانیون بین مردم تبلیغ میشد که سقاخان

شمال شرقی چهار راه آشیخ هادی و  ۀدر نتیجه عده زیادی زن و مرد خود را به این سقاخانه که در گوش !نما هم شده است خواب
تبلیغ و  ۀابان فرانسه واقع شده بود که بعدا آنرا خراب کردند، مراجعه و التماس معجزه داشتند. این وضع در نتیجه ادامخی

ها نیز با طناب و زنجیر خود را به سقاخانه قفل کرده  پراکنی بجائی رسید که این چهارراه از همه طرف بند آمده بود. بعضی شایعه
 نجا میگذرانیدند. روز را در آ بودند که شبانه

لفنون بطرف خانه میرفتم و از میدان توپخانه سوار واگون اسبی که به ارظهر درپایان دروس از مدرسه داروزی ساعت چهار بعداز
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 

مدتها از واگن خبری نشد و در این انتظار بودم که سرو صدای  آن بود به انتظار رسیدن واگن طرف مقابل ایستادم که تا ایستگاه
پس از چند دقیقه قراوالن قزاق ...« !بگیرید د!بگیری»یرسید ومردم فریاد میزدند زیاد از طرف چهار راه حسن آباد بگوش م بسیار

ورودی به میدان مشق و عمارت وزارت جنگ بودند با تفنگ و اسلحه جلوی عابرین و فریاد  ۀگارد میدان مشق که در کناردرواز
 زنندگان را مسدود کردند و مانع عبور مردم شدند. 

محل فعلی  ای که تقریبا مقابل میدان مشق ) خانه از طرف مقابل کسیکه فرار میکرد به این مانع که برخورد کرد خود را به قهوه
خانه ایستادند و پس  خانه شد تا از معرکه بگریزد. سربازان میدان مشق جلوی در قهوه ( بود انداخت و داخل قهوه بانک کشاورزی

( قرارداشت با  مقابل دفتر روزنامه اطالعات ) از چند دقیقه اتومبیلی از طرف نظمیه که قسمت سوار آن در اول خیابان جلیل آباد
شد که این شخص را که داخل اتومبیل پلیس   دیده ولی متاسفانه  ،خود ببرند را با که این شخص فراری ای پلیس آمدند عده

ووقتی اتومبیل  ،شدید با شمشیر و قمه قرار میگرفت ۀانداختند و بطرف شهربانی بحرکت در آمده بود از همه طرف مورد حمل
ضربات شمشیر و قمه هم کاری بوده و آن شخص چی براو ریخته بود  جوشی که قهوه بشهربانی رسید معلوم شد که عالوه بر آب

 فوت شده بود. 

علی پاشا  »معلوم شد که مقتول ماژور ایمبری کنسول آمریکا بوده که در معیت آقای شد.  بالفاصله اعالن حکومت نظامی منتشر
یاد میزند که این شخص زهر مترجم خود برای تماشا و دیدن این محل رفته بوده است. یکی از حضار در اطراف سقاخانه فر«  صالح

بازی بوده است! این واقعه که منجر به اعالم حکومت  در آب سقاخانه ریخته است، چه ایمبری مشغول عکسبرداری از این مسخره
های اجتماعی و تغییر سلطنت را فراهم ساخت. روابط سیاسی بین ایران و  نظامی و منع عبور و مرور گردید راه را برای دگرگونی

هزار دالر گردید. البته این ظاهر کار بود ولی پشت این  132کا قطع شد و دولت ناگزیر به عذر خواهی و پرداخت غرامتی بمبلغ آمری
در نطفه بود که بسیار هم موثر افتاد. ولی دولت  15( انگلستان ) ماجرا، خفه کردن نفوذ آمریکا در ایران توسط عوامل دولت فخیمه

 ا بحساب بخصوصی برای کمک به دانشجویان ایرانی واریز کرد.آمریکا این مبلغ غرامت ر

آمد مهم این بود که، درهمین عوان انقالب سرخ روسیه رخ داد و ایران اولین دولتی بود که دولت کمونیستی شوروی  مین پیشدّو
دولت تزاری با زور و تهدید طی مطالبات روسیه تزاری و سایر امتیازاتی که  ۀلنینی را برسمیت شناخت و بهمین جهت لنین از کلی

صرفنظر کرد که این خود بحث مفصلی است که باید برای درک کامل  1831سالهای متمادی به چنگ آورده بود، بر مبنای قرارداد  
 آن به کتابهای تاریخ مراجعه شود.

                                                 

11 http://www.arlingtoncemetery.net/rimbrie.htm -  Robert Whitney Imbrie 
آرلینگتون وگزارش راجع به مرگ امیربی از کنسول آمریکا. ایرانیان که میخواستند با دادن امتیاز کشف نفت به   آرامگاه در تارمنای تارمنای ماژور امیربیرجوع شود به  17

   این وحشیگری آنرا خنثی کرد.از استثمار انگلیس بلکه بکاهند و  ( Sinclair Oil Corporation ) ر آمریکائیلکمپانی سینک

http://www.arlingtoncemetery.net/rimbrie.htm
file:///D:/My%20Websites%20Backup/-%20http:/www.arlingtoncemetery.net/rimbrie.htm
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لغو امتیازات کاپیتوالسیون بود. دولت شوروی و دولت ایران یکی هم  تأسیس تازه از جمله موارد بسیار مهم تفاهم تازه بین دولِت
وزیران  ۀای الغاء کاپیتوالسیون را که به امضاء کلی هنام  با صدور تصویب« السلطنه بختیاریصمصام» وزیری نخستوقت به 

یگانه در های بنمایندگی ۀاش رسید بود برای اجرا به وزارت خارجه ابالغ کرد و دستور داد که این تصویب نامه فورا بکلی کابینه
 ایران ابالغ شود. 

دوام نیاورد و دولتهای بعدی به این موضوع حیاتی اهمیت نداده و دنبال کار را نگرفتند تا تغییر سلطنت  السلطنهولی دولت صمصام
انجام شد. اولین اقدام رسمی دولت شاهنشاه رضا شاه پهلوی فقید تصویب قانونی از مجلس شورای ملی بمنظور الغای 

شئون اجتماعی ایران بود  ۀسیون بود که بطور موثر پیگیری شد و مشکل حکومتهای وقت را که دخالت بیگانگان در کلیکاپیتوال
 برای همیشه برطرف ساخت. 

های بانک استقراضی روسیه بصورت بال عوض به دولت ایران بود که از  اسناد و مدارک و دارائی ۀمطلب سوم ومهم دیگر تحویل کلی
ای آن پارک اتابک است )محل سفارت روسیه در تهران( که به رایگان بدولت ایران واگذار گردید. پارک اتابک مدتها جمله دارائیه

بروی مردم باز بود و هر روز دسته موزیک نظامی برای مردم آهنگهائی مینواخت و اغلب رضا شاه هنگام تصدی بر وزارت جنگ، هم 
اضافه کنم که عمارت وسط پارک را سفیر روس برای محل اقامت خود و برخی از  برای گردش سری به پارک اتابک میزد. باید

پارک اتابک در اختیار سفارت  ۀکارمندان سفارت در اختیار داشت. تا اینکه پس از مدتی دولت شاهنشاهی موافقت کرد که کلی
 ای گردش بسته شد. شوروی قرارگیرد بدون اینکه آنها مالک باشند. پس از آن پارک اتابک بروی مردم بر

دارائیهای بانک استقراضی روس به بانک کشاورزی ایرن منتقل گردید بطوریکه میتوان گفت که مالک اصلی پارک  ۀبعدها کلی
اتابک و یا سفارت روس، بانک کشاورزی ایران است. ولی هرگز دولتها بعنوان صاحب اکثریت سهام،  به بانک کشاورزی اجازه 

 د را با سفارت روسیه در میان گذارده و بنوعی از توافق برسند!ندادند تا مالکیت خو

 حزب رادیکال و داور

 ا کمک خانوادۀ حکیمی بهاز ورامین ب -کنندگان تغییر سلطنت  یکی از اداره – اروپا علی اکبر داورچهارم، اینکه دربازگشت از سفر 
آقای داور بعد از انتصاب به  ) بود«  عباس مسعودی »آن آقای  ۀکنند ای هم انتشار داد که اداره . او روزنامهوکالت مجلس منتخب شد

. ( اطالعات را به عباس مسعودی گرفت ۀالممالک از انتشار روزنامه دست کشید و امتیاز روزنام وزارت فوائد عامه در دولت مستوفی
زب پیوستند. دفتر و اسناد مربوط به این کردگان روز به این ح که اکثر تحصیل کرد تأسیس« رادیکال»حزبی بنام درهمین زمان 

واقع بود که «  قائم مقام الملک رفیع »حزب بدست من سپرده شده بود. محل حزب در ابتدای کوچه برلن دریکی از خانه های 
  13جلسات حزب هم درهمین محل برگذار میگردید.

از اعضاء حزب برای اداره صحیح  وثر داشت.حزب رادیکال شرکت م ،و مجلس موسسان انتخابات مجلس چهارم ۀدر تمام دور
گیری و سپس شمارش آراء استفاده شایان میشد. من بعنوان منشی در انجمن نظارت محله دولت بریاست  انتخابات و نظارت بر رای

                                                 

  است زیرا دیوار سفارت آملان درین کوچه  خیابان فردوسی است و نامش کوچه برلنی  ایست که آن طرفش یابد کوچه جنوبی پایان می  زار آجنا که خبش در خیابان الله 16
  ئی جا مرکز حزب رادیکال بود و درین هپنه هفته و دهلیزی و سرایی وسیع.این  یدست چپ مشا در گاهی است هاللی با در   زار است به است به آن سر که منتهی به الله

 از خاطرات حبیب الل ه نوخبت ...میداشتند  میگرفت و داور با یارانش که زبانی گویا داشتند اجنمن را با منطقی گرم مشغول  چهار روز دیدوبازدید افراد حزبی صورت
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ی حزب، ها، انجام وظیفه میکردم. چند نفر از اعضا یکی دونفر از هم حزبی که در قسمت پیشین نوشتم با «مشارالدوله حکمت»
 . ای برای آنان میکردیم السلطنه و سایرین که ما ناگزیر باید مراقبت ویژهداوطلب نمایندگی از تهران بودند، از جمله احتشام

سردار » ،از الر در فارس انتخاب شده بودکاری  انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی پیش آمد که داور  برای محکم
هم نفر سوم منتخبین از فارس اعالم شدند. این هر سه اعضاء حزب رادیکال بودند.  « صغر حکمتعلی ا »نفر دوم و  «حکمت فاخر

و «  مدرس »زاده. باید اذعان کرد که  السلطنه و دکتر ملکاحتشام –در تهران نیز حزب سه داوطلب معرفی کرده بود، آقایان داور 
مردم عادی از آنان حرف شنوائی داشتند و اگر روحانیون با  زیرا ؛جامعه روحانیت در کار انتخابات بسیار موثر عمل میکردند

حزب رادیکال برای پیشبرد نظریات حزب بویژه  ۀداوطلبی مخالفت میکردند انتخاب شدن آن داوطلب از محاالت میبود. ولی دست
خود را به استثناء آقای علی در میان اهالی دهات اطراف تهران سخت کوشید و با کمی جابجائی حزب توانست کلیه کاندیداهای 

 به وکالت مجلس برساند. آقای علی اصغر حکمت کمی دلخور شد و تا مدتی ناراحت بود. اصغر حکمت،  آنهم تنها از بدشانسی،

شمالی، دولت  ۀدرمورد تشکیل مجلس موسسان بمنظور تغییر سلطنت آنچه که بسیار مهم بنظر میرسید،  جلب رضایت همسای
وروی سوسیالیستی بود. در این باره همانطور که قبال اشاره شد سردارسپه تقریبا هرروز درپارک اتابک حاضر اتحاد جماهیر ش

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 
س شوروی بود،  توجه در تهران که متصدی دستگاه جاسو کنسول روسیهتوجه همسایه شمالی،  کارساز شد، بطوریکه گزارش 

اش که از اهالی مازندران بودند جلب کرد. منشی  دولت شوروی را درباره رضا خان قزاق و سپس سردارسپه و نخست وزیر و خانواده
ساخت. دخالت آقای هژیرو بویژه ایرانی این کنسول روس، آقای عبدالحسین هژیر بود که پدرش یک روزنامه دست چپی منتشر می

 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 
ت به مسکو احضار شدند ودولت شوروی نظر کنسول را پذیرفت. لکن پس از تشکیل مجلس نتیجه هر دوبرای ادای توضیحا

 هائی بین دو دولت بروز کرد که منجر به احضار کنسول شوروی از تهران گردید.سسان و به سلطنت رسیدن رضا شاه،  ناراحتیؤم

 کاپیتوالسیون برای نسخدادگستری نوین و  شاه رضا سلطنت

به تشکیل هیئت دولت مامور شد که داور وزیر فوائد عامه گردید.  { حسن مستوفی } « الممالکمستوفی »ضاشاه در اوایل سلطنت ر
ای جدید شد. چه رضا شاه برای اجرای قانون مورتشکیل کابینهأم { قلی هدایت مهیدی } « مخبرالسلطنه  »اما دیری نپائید که 

ادگستری نوین داشت که تا آن تاریخ عدلیه بدست روحانیون با هرج و مرج کاپیتوالسیون نیاز مبرم به وجود دادگاهها و د
ه ب در مقابل تصویب قانون مدنی شده بودند. 17برخواسته از ذات روحانیت اداره میشد. همین به اصطالح روحانیون سد سکندری

ی قوانین مدنی، مخبرالسلطنه از وزارت کردن دست آخوندان از دستگاه قضائی کشور و ایجاد دادگستری نوین بر مبنا منظور کوتاه
 عدلیه استعفا کرد.

قضات  ۀ! و بخدمت کلیداور واگذار گردید که یک شبه وزارت عدلیه را منحل اعالم کردبه  « دادگستری  » جدید  لذا تصدی وزارت
کردگان  همان عده قلیل تحصیل العاده موفق شد که دادگستری نوین را بادر سراسر ایران خاتمه داد. داور با کوشش و زحمت فوق

که هفتاد و سه نفرمی شدند و اکثر آنان در ادارات و موسسات مختلف دولتی دارای حقوق و سایرین که تحصیالت عالیه  داشتند، 
ارد. در کار قضاوت بگمه بو  های باالتر با صدور فرمان قضائی بخدمت وزارت دادگستری در آورد مقامهای باالئی بودند، با اهداء رتبه

ضمن داور با رسیدگی به پرونده های قضات پیشین،  آنانی را که شایسته میدید مجددا بکار قضاوت گماشت. با این اقامات کار 

                                                 

 «. سد سکندر است خبارا مبحکمی /تو بی ربض و خندق و سالح حشمت از »یا:  « و هم از آهن و ارزیز استسد سکندر نه بدین حدود است  »  13
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سامان رسید و موجبات اجرای قانون کاپیتوالسیون هم که نخستین اقدام  همخبرالسلطنه ب وزیری نخستدادگستری ایران در زمان 
 د، فراهم گشت.مهم و اصولی رضا شاه بو

 کالیراد حزب شدن بسته

داور درآن، حضور وی در جلسات حزب ناممکن شد که در نتیجه  ۀتشکیل وزارت دادگستری جدید و اشتغال بیش از انداز ۀدرنتیج
 کم وضع حزب رو به بحران گذاشت و عاقبت منجر به تعطیل گردید. گو اینکه با شروع سلطنت رضاشاه اصوال اجتماعات موردکم

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 
آورد ولی خطر از طرف حزب رادیکال شما را تهدید میکند چه با توجه به انتخابات روحانیون و ما برای شما خطری پیش نمی

ۀ در نتیج سف برای آینده خواهد شد.ألها را از تهران به مجلس بیاورند که این خود موجب تگذشته آنها توانستند دونفر از رادیکا
بود که حزب رادیکال بکلی تعطیل گردید. دفتر حزب که زیرنظر من بود بسته شد و نزدیک به دوسال من به دفتر  هااین نوع گفتگو

 حزب سر نزدم. 

ای با مارک شیر و خورشید بمن داد و تری با او مالقات کردم. وی فورا ورقهداور مرا خواست، که در وزارت دادگس 1611درسال 
امضاء کن و سپس تعدادی از همان اوراق را بمن داد و گفت در عرض این هفته  را«  حزب ایران ما »گفت این تقاضای عضویت در 

که  یاق را امضاء شده بمن برگردان. اینکار بهمان نحواعضاء حزب برسان و اول هفته آینده این اور تمام این اوراق را به امضاء کلیٔه
 داور خواسته بود انجام شد. لکن چند روز بعد از داور اطالع رسید که دفترفهرست نامهای اعضاء حزب را فورا برایش ببرم. 

اتاق  قرارگرفته است.  محل حزب رفته و بعد از دوسال با زحمت در دفتر را گشوده و متوجه شدم که دفتر مورد بررسی کامل همن ب
 ۀبکلی بهم ریخته بود ولی چون دفتر فهرست اسامی اعضاء را زیر دفاتر سفید جای داده بودم دست نخورده باقی مانده بود. کلی

ها و فهرست را باخود به خانه آوردم و سپس فقط دفتر صورت اسامی اعضاء را در مجلس به داور دادم. پس از ده  نامه اسناد و تقاضا
سنگ،  سوخت زمستانی  من برگردانیده شد. که در زیرزمین خانه در زیر مقداری ذغال همهرداور، فهرست ب هروزدر پاکت سر ب

 ها، باسایر اسناد پنهان کردم. معمول آنروز

فتر و ولی از تشکیل حزب ایران ما خبری نشد و حزب بازی در ایران در تمام مدت حکومت رضا شاه بکلی تعطیل گردید. این د
برایم پیش آمد توسط همسرم سوزانیده و معدوم گردید. در این باره بعدا شرح کافی خواهم  1612اسناد بعلت واقعه ایکه درسال 

 iداد.

 نینوی خدمت در دادگستر 

ت معارف با من از جمله اولین افرادی بودم که تقاضای انتقالم به وزارت دادگستری به وزارت معارف واصل شد و آقای تدین وزیر وق
انتقال من به وزارت دادگستری موافقت کرد. ولی با درخواست انتقال سی وشش نفر دیگر به وزارت دادگستری مخالفت کرد. آنها 

 زارت دادگستر مشغول خدمت شدند. وهم چون قراردادی استخدام شده بودند استعفا دادند و با قبول فرمان قضائی در 

 به دنیا آمد.«  رزانهف »فرزند دوم من بنام  1615در

دادگستری در آمدم. آقای  ۀشد تأسیس هتاز ار بخدمت وزارِتقضائی بسمت ریاست دفتر محاکم ابتدائی سّی 3 ۀفرمان رتب من با
تصمیم داشتم برای تو فرمان ریاست کل دفاتر محاکم اداری را صادر کنم ولی با توجه به اینکه  »داور همان روز نخست بمن گفت 

است. لذا فعال با همین  بر توبوده  او مقدم است ناگزیر پیش از تو در وزارت دادگستری خدمت داشته « باسقلی گلشائیانع »آقای 
کارشدم ولی پس از گذشت پنج  ۀبا این ترتیب آماد«.  رتبه و محل خدمت مشغول شو تا بعد که فرصت مناسب و جدیدی پیش آید

قضائی خود داری وتقاضای اشتغال در بخش اداری وزارت دادگستری را کرده  ۀفتن رتبروز مطلع شدم که آقای گلشائیان از پذیر
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چهار اداری بخدمت شروع کرده است. من از فرصت استفاده کرده ونظر داور را به آقای  ۀاست که مورد قبول واقع شده و با رتب
دم که مطلب به استحضار وزیر دادگستری برسد. و خواستار ش کردم سید مصطفی کاظمی که از اعضای و دوستان حزبی بود ابراز

تصور میکنی که چون متصدی دفتر حزب هستی  »آقای کاظمی از این گفتار من بسیار ناراحت شد و در پاسخ بمن تذکر داد و گفت 
وی سپس از  .« میتوانی از این نوع سوءاستفاده ها بکنی؟ بدان که با این رویه بجائی نخواهی رسید و قطعا دربدرت خواهم کرد

من همانجا استعفای خود را از  «.  با درخواست تو موافقت نکردند »دفترش برای مالقات با وزیر خارج شد و بالفاصله برگشت و گفت 
 وزارت دادگستری نوشته و به آقای کاظمی تحویل دادم و دوباره بخدمت وزارت معارف درآمدم. 

خدمت در وزارت معارف و  هصادر شد که از پذیرفتن آنها خودداری کرده و ب پنج قضائی هم برای من ۀفرمان رتب ی بعد،چند
 «!!!عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد»اند  و در ضمن از دستگاه حزب هم دوری جستم که گفته ،تدریس ادامه دادم

 معارف وزارت در خدمت

 متولد شد. « پروانه »اوالد سوم من،  دختری بنام  1611فروردین  12در 

تری پیشرفت   ،  وزارت معارف با وضع شایسته{ قراگوزلو ییحی رزایم } «اعتمادالدوله قراگوزلو»ر همین سال با به وزارت رسیدن د
به کار کنند. بدین  ریزی شده و شروع  های فرانسه برنامه«  لیسه »همانند  اه دبیرستان ۀمیکرد. چنانکه تصمیم گرفته شد که کلی

ن چهار معلم از فرانسه استخدام شده بودند که ریاضی و شیمی و فیزیک را تدریس کنند و ناگزیر رئیس و منظور برای هر دبیرستا
شرف،   ۀیا ناظم مدرسه هم باید بزبان فرانسه آشنائی کامل داشته باشد. بدین جهت آقایان محمود مهران برای نظامت مدرس

 شدیم. یزدانفر برای مدرسه علمیه ومن برای مدرسه ثروت برگزیده

  الن به خارجو اعزام شاگرد اّو شرف مدرسۀنظامت 

در همان جلسه من پیشنهاد کردم که روال سنتی امتحانات نهائی که ثمر بخش نیست باید بکلی تغییر کند. دبیرستانها باید باهم 
تصویب قرار  ین پیشنهاد موردهمکاری نزدیک داشته باشند و ممتحنین هم باید از دانشکده ها باشند و نه تنها از دارالفنون. ا

گرفت که درآخر سال نتیجه غیر قابل انتظارو غیرعادی ببار آورد. نخست اینکه،  از تعداد داوطلبان دارالفنون کمتر از نیمی قبول 
 ۀاز مدرس«  هوشنگ کاوسی »نفر و از مدرسه شرف هم همینطور. شاگرد اول هم آقای  31داوطلب  31شدند و از مدرسه ثروت از 

 ثروت بود. 

 ۀو یک شعب کرد های مکرر مدرسه دارالفنون را برای سنوات بعد منحلاین رویداد، وزارت معارف شعبات دوره ۀدوم اینکه، در نتیج
شرف منتقل ساخت که در نتیجه این دو دبیرستان دارای دوره کامل شش ساله  ۀعلمی را به مدرسه ثروت وشعبه دیگر را به مدرس

در دارالفنون فقط یک دوره علمی و یک دوره ادبی باقی ماند. امتحانات هم با حضور معلمین هر چهار دبیرستان متوسطه شدند. و 
 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 
ی دبیرستانها نیز تغییر کردند و همگی رؤساسال اول ورود ما به دبیرستانها برای تصدی نظامت،   ۀچین میشدند. در نیماروپا دست

از میان دولتمردان عالیرتبه وزارت فرهنگ انتخاب شده بودند،  که این خود نیز موجب پیشرفت کار وبهبود تحصیل دانش آموزان 
 را فراهم ساخت. 

یکباره موجب گردید تا دبیرستانها کوشش کنند که شاگرد اول از آنان باشد که  ،نبودشاگرد اول شدن هم که تا آن هنگام مطرح 
 در نتیجه سطح دانش در دبیرستانها  بسیار باال رفت.
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معلم وی سه سال پیش از من از دارالفنون دیپلم گرفته بود.  ،کار مدارس از دوستان من یکی از دبیران کهنه«   حسین هورفر »آقای 
بمن مراجعه کرد و گفت که یکی از همکاسیهای من که بعلت گرفتاری نتوانسته ادامه تحصیل  . اویرستان شرف بودریاضی در دب

را  ای در قزوین است، تقاضا دارد به تحصیل خود ادامه دهد. من او فعال مدیر مدرسه دهد و تنها سه ساله اول متوسطه را گذرانده و
 وخواستم با صداقت خودش کالسی را که میخواهد در آن درس بخواند انتخاب کند. بود. از ا«  محمد صدری »خواستم، نامش 

من مراجعه کرد و گفت  تصور میکند در این کالس  هاو کالس پنجم متوسطه را انتخاب کرد و منهم قبول کردم. پس از یکماه ب
ت سه ماهه اول کالس ششم آماده ساخته و در وقتش تلف میشود! به او پیشنهاد کردم دراین صورت خود را برای گذراندن امتحانا

امتحانات سه ماهه اول دو کالس  ۀامتحانات شرکت کند که با توجه به نتیجه امتحانات تصمیم الزم گرفته خواهد شد. وقتی نتیج
اول کالس در آن کالس درس میخوانند که شاگردان که برادربسیار باهوش  ششم آماده شد، متوجه شدم معدل امتحانات او از دو

 رسید! درنتیجه او 3/19بود،  درحالیکه معدل محمد صدری به  6/15محسوب میشدند، به مراتب باالتر است. معدل امتحانات آندو 
مدارس شد که موجب تعجب و تحیر و حسادت  ۀشاگرد اول کلی 19نویسی کردم. و در آخر سال بامعدل  را در کالس ششم نام

 د.مدیران سایر دبیرستانها گردی

سال تعیین کرده بودند شرکت کند  36سال داشت و نمیتوانست در امتحانات اعزام محصل به اروپا که حد اکثر سن را  63صدری 
برای شاگردان اول تغییر  رانامه  را متقاعد ساختم تا تصویب معارفوزیر   قراگوزلو ۀدوللا اوراق امتحانی او، اعتماد ۀولی من با ارائ

ب صدری به اروپا رهسپار شد و پزشگی بسیار حاذق به ایران برگشت که عالوه بر استادی دانشگاه در دهند. با این ترتی
که از  18اصفیا نامه،  سال بعد برای اعزام آقای صفی بیمارستانها نیز خدمدمات شایانی به کشور میکرد. ازهمین استثناء درتصویب

 ساختم که بعدها خدمتگذار بسیار الیقی به مملکت شد.  هی اروپاناراحتی سینه رنج میبرد استفاده کردم و او را هم را

 بانو بدنیا آمد. « فطانه »چهارمین فرزندم  1619خرداد ماه 13در 

هائی را موجب و نتایجی در برداشت.  در این سنوات مسائل و مشکالتی موجب تغییراتی زیاد در دستگاه معارف گردید که پیش آمد
علی اصغر  »و «  عیسی صدیق »سبب مخالفتش با آقایان ه معاونت وزارت معارف و اوقاف برگزیده شد و ب بسمت«  مهدی فرخ »آقای 

،  به خدمت آنان در وزارت معارف پایان داده شد. این هر دونفر از اعضای « ادارات تعلیمات متوسطه و عالیه »متصدیان «  حکمت
اور بودند، لذا هردو فورا به وزارت دادگستری منتقل شدند. عیسی صدیق به درجه اول حزب رادیکال واز موثرترین دوستان آقای د

 ایجاد ثبت اسناد به اروپا اعزام گردید. ۀریاست دفتر وزارت دادگستری و علی اصغر حکمت برای مطالعه دربار

 دانشگاه تهران

رف باقی ماند تا هنگام تأسیس دانشگاه وزیری مخبرالسلطنه در سمت وزارت معا آقای قراگوزلو تمام مدت پنج سال دوره نخست
تهران پیش آمد و روز بروز نیاز به تأسیس دانشگاه بیش از پیش ضروری مینمود. از طرف شاهنشاه هم همه گونه کمک و مساعدت 

                                                 

جزو چهارمین هیئت دانشجویان در هتران بدنیا آمد. صفی اصفیا  ۲۱۲۱مرد دوره هپلوی ایران بود. او در  ( استاد دانشگاه و دولت۲۸۳۱-۲۱۲۱صفی اصفیا ) 12
برای تدریس وارد  ۲۸۲۳تکنیک پاریس در رشته مهندسی معدن اجنام داد. پس از بازگشت به ایران در سال  صیالت عالی خود را در پلیو حت اعزامی به اروپا رفت

ن دکرت به عنوان استاد گروه مهندسی معدن در این دانشکده به تدریس ادامه داد. دانشکده فنی به تدریس پرداخت. او از مهکارا ۲۸۳۱دانشکده فنی شد و تا سال 
 رئیس سازمان برنامه و سپس وزیر مشاور بود. او را تکنوکرات تکنوکراهتا خوانده اند.  ۲۸۳۱تا  ۲۸۳۲های  مصاحب در تالیف دائرةاملعارف فارسی بود. مدتی در سال

لی در جشن هفتادمنی سالگرد تاسیس دانشکده فنی از اخلروج بود و  پس از انقالب دستگری شد و چند سال زندانی بود. متام اموال او مصادره شد. مدتی از کشور ممنوع
زاده شرکت داشت و عضو هیئت امنای این بنیاد بود. مهندس صفی اصفیا در فروردین  در تشکیل بنیاد علمی زیرک ۲۸۱۱کسوت جتلیل شد. در  او به عنوان استاد پیش

 در هتران درگذشت. ۲۸۳۱
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امر ناچارشد بطوریکه برای عدم د خالت دراین  ،الدوله قراگوزلو با تأسیس دانشگاه مخالف بود در این باره میشد، لکن آقای اعتماد
 و کناره گیری کند.  داده مخبرالسلطنه از وزارت معارف استعفا ۀتا از کابین

شما طبق نظری که من اتخاذ کرده بودم نهایت مساعدت را  »نامبرده قبل از استعفا به چند نفر از همکاران ومن نصیحت کرد و گفت 
هیچگونه اقدامی برای تأسیس دانشگاه  نخست از شما میخواهم که وصیتی هم دارم، انجام دادید، از همه شما تشکر میکنم. ضمنًا

دریک نقطه بعمل نیاورید و این گناه و جرم را مرتکب نشوید. بلکه برای تشکیل هر دانشکده بهر میزانی که مفید میدانید و الزم 
ید و از جمع کردن آنها در یک محل و ها را درنقاط مختلف شهر و حتی کشور ایجاد کن شمارید اقدام کنید و هریک از دانشکده می

اید. چون  و بدانید که در غیر اینصورت بزرگترین جرم را علیه کشور مرتکب شده ،ای بنام دانشگاه خودداری کنید تشکیل موسسه
تماس  ها را بطور مجزا و بدون اینکه با یکدیگر ها دریک محل موجب و منبع فساد در کشور میگردد. دانشکده جمع کردن دانشکده

متوسطه فراتر نروید که آنهم بزرگترین مشکل را برای  داشته باشند ایجاد کنید. دوم اینکه،  برای دختران نیز از حدود سه ساِل
 «.  کشور به ارمغان خواهد آورد

فا داد و او استعفا داد و رفت و چند ماهی آقای محسنی بصورت کفیل وزارت معارف را تصدی میکرد تا دولت مخبرالسلطنه استع
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 

 اگذار نگردید!ریاست دانشسرایعالی، پست دیگری و

 !هرج و مرج دستگاه ادارییا  محاکمۀ 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 
لیانه را برای او بفرستم تا در سا ۀای درخواست کرد که یک جلد از آمار منتشر توجه به وضع خاص من در وزارت معارف،  ضمن نامه

رئیس حسابداری اولین جلد آمار منتشره را برای عیسی صدیق با پست «   تقی طائر »آخرین خود بگنجاند. لذا با اطالع آقای  ۀرسال
ردند که با از من عین آمار دریافتی را مطالبه ک بازرسی وزارت معارف،  رسمًا ۀبه آمریکا فرستادم. پس از بیست روز از طرف ادار

 19دیگری تعویض کنند!  ۀمجل

رسانی از وزارت خانه با داشتن چند جلد  من از نظر اصول از ابراز مطلب و ارسال آن به آمریکا خود داری کردم تا چند روز بعد نامه
یسواد بود که خواندن رسانی ب از این آمار بمن مراجعه و مطالبه کرد که آن آمار را با مجلدی دیگر معاوضه کند. این مستخدم نامه

ونوشتن نمیدانست، لذا به او گفتم که این آمار فعال اینجا نیست،  بعدا مراجعه کند تا عوض کنیم. ولی از او پرسیدم،  موضوع 
ای از صفحات آخر کتاب را بمن نشان دادکه  چیست و علت تعویض کدام است؟ مستخدم بیسواد یکی از کتابها را باز کرد و صفحه

 ۀی این سطر میباشد که باید این صفحه عوض شود. بالفاصله با توجه به سرفصل صفحه متوجه شدم که این سطر دربارمطلب برا
مخصوص دبستانها و مدارس ایرانیان  در خارج درج شده و دبستان  ۀدبستان و مدارس ایرانی درخارج از کشور میباشد که در صفح

د. چون در آن تاریخ بحرین جزئی از خاک ایران شناخته میشد،  لذا بزرگترین اشتباه بحرین را هم جزء آنها منظور داشته ان ۀجزیر
 روز رخ داده بود!

                                                 

14
سفر   کایمتحده آمر  االتیبه ا یدیخورش ۲۸۲۱مور کرد تا در سال أاعلم( را م قی)صد قیصد یسیرضا شاه، دکرت ع از طرف مورتاش،یت نیدربار وقت، عبداحلس ریز  

منابع، زمحات  یکه برخ  انستیر ج نی. در مهدیمنا میدانشگاه در کشور به دولت تقد سیتاس یبرا یطرح ،«دیجد یایدن یعلم ساتیتاس»کرده و پس از مطالعه در 
 نسبت داده اند. یگاه هتران را به و دانش سیتاس هیاول
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را برای معاوضه نزد ایشان بفرستم. من پاسخ  آمار ۀآن مجل دو روز بعد آقای قریب رئیس بازرسی با تلفن از من خواست که فورًا
است که پس از اطالع از آقای  ایشان به آمریکا فرستاده شده ۀای استفاددادم این آمار برطبق تقاضای آقای عیسی صدیق و بر

تاکید  ًامجدد . ام آن آمار را برگرداند تا نسخه جدیدی را برای ایشان بفرستم ولی تاکنون پاسخی نرسیده است صدیق خواسته
 ام ومطمئن هستم که خواهد رسید.  کرده

عیسی صدیق و علی اصغر حکمت بود و بسیار از این اطالع ناراحت شد. دو روز بعد  آقای رئیس بازرسی درباطن از مخالفین آقایان
انتشارات  ۀآقای فقیه زاده رئیس ادار ۀی ادارات باضافرؤساخانه مرا به دفترش فراخواند که سه نفر دیگر از  آقای معاون وزارت

 حضور داشتند. من متوجه شدم که حضار همگی در انتظار ورود من بودند. 

زاده کرد و دستور داد ادعانامه قرائت شود، که بالفاصله من برخواستم و اظهار کردم بمحض ورود،  آقای مهدی فرخ روبه آقای فقیه
تو  »گفت  صدای بسیار زننده خدمت برسم. مهدی فرخ با من چون در این جلسه کاری ندارم با اجازه مرخص میشوم تا بعدًا

من بدون معطلی «  نامه برعلیه تو میباشدای، این ادعاآن جاسوس بزرگ به آمریکا فرستاده ای و سندی را برایجاسوسی کرده
خانه جاسوس بوده یا من که بدون  آمار و دستگاه وزارت ۀگفتم متصدی چاپ و تهی بهمان حالت ایستاده اعتراض کرده و صریحًا

حصیلی خود قصد استفاده داشته است، جاسوس هستم! اما ت ۀاین شخص برای نوشتن رسال ۀاطالع از این اشتباه بر طبق خواست
را تغییر داد و از من  موضوع جناب معاون از اظهارات من سخت ناراحت شد و و !؟تقصیر هستیدکنندگان این آمار بی شما و تهیه

 ون خارج شدم. و از دفتر معا یافته است آن آمار را بخواهم تا برگردانند،  من گفتم اینکار انجام خواست که حتمًا

ی جاسوسخانه که بنام اعضاء محکمه برای رسیدگی به اتهام ی ادارات وزارترؤساآمیز این بود که سه نفر از موضوع عجیب و تحیر
نامه را تنظیم کرده بود از موضوع اتهام بکلی بی اطالع بودند. پس از خروج من از دفتر من تعیین شده بودند و دادستان که ادعا

چهار نفر بمن مراجعه کرده و خواستار توضیح شدند که با تمسخر به آنان گفتم که مستخدم بیسواد ارسال مراسالت از  معاون هر
 اید از اصل موضوع بی اطالع هستید؟!  من تعیین شده ۀولی شما که برای محاکم ،این موضوع اطالع دارد

اطالع بود! باری نسخه ارسالی به ن که حتی وزیر هم از اعمال او بیاین بود هرج و مرج دستگاه اداری و فئودالیته بازی جناب معاو
 بندی پستی در تهران اعاده شد، که موجب سرشکستگی معاون و دیگران گردید!   خوردگی باهمان بسته آمریکا بدون دست

 تحصیل روانه اروپا ۀبرای ادام در اینجا باید اشاره کنم که بر خالف اکثر دوستان و همکالسیها چون ازدواج نکرده و آزاد بودند
و فرزندان نمیتوانستم  شدند،  مانند دکتر مهدی آذر و دکتر محمد علی ملکی و مهندس حسن ریاضی و غیره،  من با داشتن همسر

 تحصیل به اروپا بروم.  ۀبرای ادام

 01 ۀسددهه دوم 
 ۀو وزارتخانه طبق دستور وزیر با تشریفاتی خاص جنازاوقاف بود از دنیا رفت  پدرم که رئیس دفتر وزارت معارف و 1611درسال 

 را به قم منتقل کرده و با احترامات شایسته درصحن حرم آنجا بخاک سپردند. مپدر

 

   خارج به تحصیل اعزام ناکامی

محل خدمت از  مخبرالسلطنه اتفاقی افتاد که تامدتی مشکالتی را برایم فراهم ساخت که باالخره منجر به تغییر ۀدر هنگام کابین
ای از وزارت دارائی به امضای  نامه 1613آمد بدین ترتیب است که در اواسط امردادماه  وزارت فرهنگ به وزارت دارائی شد. این پیش
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دریافت کردم که از من خواسته شده بود با این مستشار سوئیسی در دفتر «  مسیو فری » رئیس دفتر مستشار سوئیسی دارائی
ارائی دیدن کنم. روز موعود بسراغ ایشان رفتم و او از من خواست که چون اطالع یافته که من دفترداری تدریس کارش در وزارت د

 میکنم در حل مشکلی که در دفاتر وزارت دارائی پیش آمده به او و وزارت دارائی کمک کنم، که موافقت کردم. 

زاده وزیر دارائی مالقات کنم. روز بعد بمالقات وزیر دارائی رفتم.  تقیچند روز بعد دائی من، ابراهیم حکیمی، اطالع داد که با آقای 
تقاضا کرده که تو به وزارت دارائی منتقل شده «  مسیو فری »بمن گفت  دفترداری من اطالع کافی داشت،  ۀکه دربار  زاده آقای تقی

 و تحت نظر او کار دفترداری وزارت دارائی را سرو سامان دهی. 

که تدریس دفترداری ازجمله یکی از کارهائی است که میدانم و انجام میدهم و شما بخوبی میدانید که من تحصیالت  در پاسخ گفتم
گفت، بنابراین بهتر  زاده ام و البته صحیح نخواهد بود که بعنوان حسابدار ساده به وزارت دارائی منتقل شوم. آقای تقیحقوقی کرده

سال به انگلستان بروی و پس از اتمام  2و برای تحصیل حسابداری و دفترداری بمدت  است که به وزارت دارائی منتقل شوی
دارشوی و برای تعلیم حسابدار صحیح برای وزارت دارائی بتوانی  تحصیل شخصا تصدی حساب کل وزارت دارائی و دولت را عهده

ارت دارائی بودم. چندی گذشت و خبری نشد. روزی در اقدام کنی. من این پیشنهاد را پذیرفتم و به انتظار وصول خبر انتقال به وز
( که پس از افتتاح آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی از خراسان مراجعت  الملک حکیم ) محدود اواسط شهریورماه وفتی بدیدار دائی
 اشتم.ام؟ که البته من اطالعی ند اخیرا مالقاتی داشتهزاده  کرده بود رفتم،  او پرسید  آیا با آقای تقی

مدیر کل اداری وزارت دارائی نیز  { ابوالقاسم نجم } الملک به آقای وزیر دارائی مراجعه کردم وآقای نجم 1613شهریورماه  19روز 
الملک دستور داد تا از صبح روز بعد آقای حکیمی باید در اتاق مسیو فری مشغول بکار شود و حضور داشت. وزیر دارائی به نجم

ادی است نیازی به صدور تقاضای انتقال هم نیست و اضافه کرد که همان شب موضوع را درهیئت دولت به چون مستخدم قرارد
سال برای تکمیل علم حسابداری به لندن برود و  2اطالع آقای محسنی خواهد رسانید. حکم آقای حکیمی را صادر کنید که بمدت 

او پرداخت گردد. با این  ۀریالی دریافتی فعلی را در تهران به خانوادلیره هزینه تحصیل او را درلندن و تمام حقوق  35ماهیانه 
 دستور هر دو از اتاق وزیر خارج شدیم. من گفتم که فردا صبح در دفتر شما خواهم بود تا طبق دستور عمل فرمائید. 

قبال تلفن مدرسه زنگ زد که  ثروت رفتم و با تلفن خواستم موضوع را به آگاهی رئیس مدرسه برسانم،  ۀصبح روز بعد که بمدرس
لملک بود، ایشان بمن گفت خواهش میکنم امروز به وزارت دارائی نیائید تا بعدا بشما اطالع دهم! بعد مطلع شدم ا مخاطب آقای نجم

جدید  ۀاست. سه روز بعد کابین قبلی قابل اجرا نبوده است و ناگزیر دستور وزیر که آخر شب قبل، دولت مخبرالسطنه استعفا کرده
 افته تلقی کردم. ی هداور واگذار شده بود، لذا موضوع را خاتم ۀبریاست محمد علی فروغی به مجلس معرفی شد و وزارت دارائی بعهد

رسید که از وزیر دارائی تقاضای رسیدگی به عدم پرداخت حقوق خود «   ابوالحسن حکیمی  »ای از دائی دیگرم  در این فاصله نامه
آقای داور وزیر دارائی بردم و چون ایشان به  ۀدائی را صبح روزی بخان ۀسولگری ایران در ژنو کرده بود. نامحین خدمت در سرکن

این امر بخوبی واقف بود دستور فوری دائر برپرداخت مبلغ را صادر کرد و درضمن از من پرسید، کار دیگری ندارم؟ گفتم نه. گفت 
است چه؟ گفتم فکر کردم با تعویض کابینه موضوع منتفی شده است و بهمین  تهتو نوش ۀدربار زاده پس دستوری که آقای تقی

 باید به وزارت دارائی منتقل شده و ارزش خودت را نشان دهی تا بتوانیم ترا به اروپا »جهت پی آنرا نگرفتم. آقای داور گفت 
ها هنوز باید ارزش خود را ثابت کنم؟ باکمال تشکر پس از اینهمه سال »من سخت از این اظهار وزیر ناراحت شده و گفتم «  بفرستیم!

اش را به اروپا نمیفرستد بلکه یکی از بهترین  وزیر دارائی دوست دیرینه »داور که ناراحت شده بود گفت «.  اینکار نیستم ۀآماد
 هم جدا شدیم.  خواسته وبا ذوق شوقی خاص از منهم با احترام فراوان معذرت«.  کارمندان دولت را به اروپا میفرستد

اطالع بودم و تصورمیکردم موضوع  این مطلب به چند سال بعد کشید و من از اقدامات وزارت معارف و دارائی بکلی بی ۀدنبال
دراین باره  بسراغم آمد که بعدًا« عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد » ًایافته است. اما موضوع تمام نشده بود و مجددخاتمه

 خواهید خواند.



 حکیمی های عبدالحمید یادمانده

- 11 - 

 

شروع بکار کرد. منهم از  و به کفالت وزارت معارف برگزیده ای علی اصغر حکمت پس از بازگشت از پاریس به تهران وارد شد وآق
جمله اشخاص صاحب نظر و دوست قدیمی مورد توجه آقای حکمت بودم،  بطوریکه اکثر دوستان تصور میکردند که من در اتخاذ 

  باشم! لذا وقایع مربوط به این سنوات را بعدا شرح خواهم داد.های مربوط به وزارتخانه موثر می تصمیم

 روحی جدید میدمد معارفحکمت به 

خانه و مدارس شروع به اقداماتی کرد و صالح دید که از وجود وزارت ۀعلی اصغر حکمت با خلوص نیت بمنظور اصالح همه جانب
صادقی محمود  »بهره برداری کند. برای پیشبرد اهداف خود  کرده در مدارس در کادر ادارای وزارت خانه نیزجوانان تحصیل

دکتر  »را بریاست اداره نگارش و آمار، «  دکتر رعدی »را بمعاونت بازرسی و «  یزدانفر »را بمعاونت حسابداری کل و آقای «  ( مهران )
ر وزارتی منصوب کرد. وبتدریج دربهبود را  بریاست دفت«  روح الله خالقی »تعلیمات عالیه و  ودفتر را بریاست«  مهدی وکیل

رضا  »و « ذوالریستین »و  «تعلیمات عالیه»را بریاست «  دکترعلی اکبر سیاسی »تشکیالت اداری وزارت معارف میکوشید. بطوریکه 
«  ایرانیمهدی »ر را تحت نظ و تعلیمات استانها« وحید تنکابنی  »را بریاست ادارات برگماشت. تعلیمات پایتخت را بر عهده «  فهیمی

شک  غبار گرفته وفرسوده قدیمی وزارت معارف با بکار گرفتن این جوانان شاداب گردید. ۀبدین طریق یکباره چهرقرارداد. 
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.

دانش  ۀثروت با نظامت هاشمی ادامه خدمت میدادم. مدرسه ما با رکورد قبولی همه سال ۀیس در همان مدرسمن به نیابت رئ
 آموزانش مورد توجه همگانی بود. 

 
 1616تیر  18تیم دبیرستان ثروت  «با دوچرخه بازان چوگان»

شاگردانی از اروپا بازمیگشتند آنانرا در  علی اصغر حکمت برای پیشبرد دانشگاه نیزهیچ فرصتی را از دست نمیداد. بمحض اینکه
پزشگی و دندان  ۀبختیار همینکه از آمریکا باز گشت بمعاومنت دانشکد{  ابوالقاسم }دانشگاه استخدام میکرد. از جمله دکتر 
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دکتر  سیاح،و استادان مشهوری از قبیل دکتر امیراعلم، دکتر  الدوله  پزشگی منصوب شد،  ریاست همان دانشکده با دکتر لقمان
 مردم بودند، بکار گرفته شده بودند. ۀمعاون و غیره که همگی سرشناس و مورد اعتماد عام

 تعلیمات استان تهران ۀمعاونت ادار و یپزشگ ۀدانشکد انیدانشجو اعتصاب 

اشاه در توس بود. یکی از رویدادهای مهم در این دهه ساختمان بنای یادبود حکیم ابوالقاسم فردوسی و افتتاح آن توسط شخص رض
فیلسوف و «  رابیند رانات تاگور »در این مراسم شخصیتهای فرهنگی از سایر کشورهای جهان هم شرکت کردند که از جمله میتوان 

و پاره ای از وزیران نیز در توس دراین مراسم شرکت داشتند. در غیاب بیشتر وزیران از تهران  وزیر نخستادیب هند ی را نامبرد. 
دانشکده افروده بود دست به اعتصاب زدند  ۀپزشگی بعلت اینکه دکتر بختیار رئیس دانشکده یکسال به دور ۀان دانشکددانشجوی

 سابقه بود.  که چنین کاری در دوران رضا شاهی بی

دکتر معاون درست نبود و باید اضافه تحصیل شامل دانشجویانی میشد که تازه آغاز به تحصیل میکردند در حالیکه  این کار اصواًل
 اصرار داشت که حتی دانشجویان سال آخر هم باید یکسال اضافه را بپذیرند! در ضمن باید تذکر دهم که چون دکتر بختیار روابط 

نکرده بود که در نتیجه استادان هم به صف دانشجویان  بسیار نزدیک با وزیر فرهنگ داشت حتی استادان را هم از تصمیم خود آگاه
به اعتصابیون پیوستند. در چند روز اعتصاب  زدندان پزشگی و داروسازی نی ۀهم شاگردان دانشکد بعدًا مخالف پیوستند.

 ای ازدانشجویان توسط پلیس زندانی شدند.  های مختصری هم بین دانشجویان و نیروهای انتظامی رخ داد که عدهدرگیری

با وزیرمالقات کنم. در اتاق انتظار دفتر وزیر سایر دوستان بسیار  ًاصبح زود یکی از همین روزها از وزارتخانه اطالع دادند که فور
تجمع ما پنج شش نفر یا چیزی نمیدانست و یا اگر هم میدانستند ابراز  ۀنزدیک من هم حضور داشتند ولی هیچیک دربار

آقای علی اصغر  ،بدون اتالف وقت میزگرد بزرگی در وسط آن، واردشدیم. تا اینکه بدفتر وزیر که اتاقی بسیار وسیع با ،نمیکردند
پزشگی باید اکنون با سمت مدیر داخلی دانشکده پزشگی و داروسازی و دندان هم »حکمت کفیل وزارت معارف رو بمن کرد و گفت 

 من نه از طب و نه از داروسازی و دندان پزشگی اطالع »من با کمال صراحت گفتم  !« به دانشگاه بروی و به اعتصاب خاتمه دهی
ترین دوستان من هستند که نمیدانم  چگونه میتوانم وارد اینکار بشوم،  ضمن اینکه مدیر داخلی و رئیس دفتر آنهم ازصمیمی ،دارم

  !«ایمآنها را از کارهایشان برکنار کرده»آقای حکمت فقط گفت  ؟«با آنها چگونه باید رفتار کنم

ائی باشم که رئیس و معاونش اختالف ه رت من باید مدیر داخلی دانشکدهاین اظهارات بر من بسیار گران آمد و گفتم در اینصو
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 

ردارد و آن دونفر دوستان مرا هم بجای خود مرا از آن پست ب ،مردداد بمحض اینکه من به اعتصاب خاتمه داده و اوضاع را آرام ک
 های مرا پذیرفت!  آقای حکمت با اکراه پیشنهاد باید بگویم برگرداند. که

ها  ی دانشکدهرؤساهمان موقع به دانشکده پزشگی در خیابان آشیخ هادی بجای بیمارستان معتمد رفته و خود را به استادان و 
یکه با رئیس و استادان و حتی با بختیار داشتم موضوع اعتصاب را با همراهی و راهنمائی ا معرفی کردم. با سوابق بسیار صمیمانه

شاه از خراسان و سپس گرگان موضوع اعتصاب  بطوریکه پس از مراجعت رضا  ،دمروز به پایان رسان 13در ظرف مدت دوستان  ۀکلی
استادان دعوت کردم تا آخر  ۀکار از دکتر بختیار و کلی ۀخاتم ها بصورت عادی بکار مشغول بودند. برایو دانشکده ،خاتمه یافته بود

 کنان داشته باشیم. آشتی ۀآیند تا به اصطالح جلس وقت در کالس سال پنجم گرد

استادان و دنشجویان قرار گرفت و کدورتها برطرف شد. در ضمن با زرنگی خاصی آقای حکمت را  ۀاین پیشنهاد مورد موافقت کلی
کنان نگاه کند.  از او خواستم که طبق قول و قرار اکنون همگی باید بکارهای خودمان  از پنجره به این جلسه آشتیوادار کردم که 

تعلیمات استان تهران را  ۀباز گردیم که همانطور هم شد. آقای حکمت شاید بمنظور قدردانی از خدمت من حکم معاونت ادار
 برای من صادر کرد. ،لفنون نیز بودبریاست آقای وحید تنکابنی که معلم ریاضی دارا
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 فرانسه زبانی بجای سیانگل زبان

داشتم میدانستم که شاگردان مدارس دولتی نسبت به  همفصلی که از نتایج امتحانات نهائی دیپلم کامل متوسط ۀمن باسابق
زبان انگلیسی آنها با اینکه  آمریکائی و انگلیسی وضع نامطلوبی دارند، بدین جهت که بعلت آسان بودن خصوصی شاگردان مدارس

تر  در سایر دروس نمرات کمتری دریافت میکردند ولی در خاتمه از دانش آموزان مدارس دولتی که زبان فرانسه میخواندند موفق
 بودند. 

گلیسی مشکل زبان دانش آموزان مدارس دولتی،  پیشنهاد کردم که زبان ان ۀبدین جهت روزی به آقای حکمت با توضیح کامل دربار
 ۀمدرس را در مدارس رایج کنیم. آقای حکمت سخت ناراحت شد و مخالفت میکرد تا اینکه به او گفتم اجازه بده من فقط در دو

موفقیت انجام شود نفعش نصیب شما است  ثروت و شرف دو کالس زبان انگلیسی بدون سر و صدا و تبلیغات راه بنیدازم. اگر کار با
 زدن آماده ام! دنولی اگرموفق نشوم برای گر

با این ترتیب اجازه استخدام یک نفر معلم زبان انگلیسی، آقای خلعتبری، را گرفتم که در دبیرستان های ثروت و شرف تدریس 
شدگان مدارس متوسطه دولتی افزایش کند. همانطورکه انتظار داشتم این کار نتیجه بسیار مطلوب داد و از آن تاریخ تعداد قبول

دبیرستانهای ایران بعلت عدم دبیر فرانسه زبان و هم چنین  ۀو چند سال بعد تدریس زبان انگلیسی در کلی چشمگیر یافت.
 استقبال دانش آموزان از زبان انگلیسی، جایگزین زبان فرانسه گردید. 

قای علی اصغر حکمت که آ 1636این موضوع تغییر زبان در دبیرستانها کامال بدون سرو صدا و آهسته انجام شد تا اینکه درسال 
به وزارت رسید در شورای عالی و انجمن ایران و انگلیس ضمن سخنرانی انجام این خدمت را بخود انتصاب داد و مورد  مجددًا

  .تحسین قرارگرفت

م. نویسی شاگردان دخالت مستقیم داشتم و اگر شاگردی را باهوش و مستعد میافتم او را به کالس انگلیسی میفرستاد من در نام
شان آنان را وادار میکردم که به بعضی از شاگردان سال اول از تحصیل زبان انگلیسی ناراضی بودند ولی من با مذاکره با والدین

گرفتن زبان انگلیسی ادامه دهند. در موقع انتقال به دانشکده پزشگی آقای حکمت را قانع کردم تا آقای هاشمی را بجای من در فرا
او بود که نام مدرسه را بدون دلیل و بدون توجه به ایرانشهر تغییر داد که سپس این نام هم بمنظور  ند. دبیرستان ثروت بنشا

 قریب نام گرفت. ۀقدردانی از میرزا عبدالعظیم خان گرکانی قریب، مدرس

 لباس متحدالشکل دانش آموزان

وی همانند کالههای پلیس فرانسه به کاله شاپوی اروپائی مطلب جالب از رویدادهای آندوره یکی هم تغییر کاله بود! که از کاله پهل
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 

مخصوص شدند « یونیفورم»یک شکل  هم دستاربندان نایاب بودند! شاگردن دبستانها و دبیرستانها هم بتدریج دارای لباسها های
 که در سرتاسر ایران همه گیر شده بود.

 رانیا در لیتحص وضع کبارهیو عیسر جهش

کردگانی که از خارج تحصیل ۀکفیل وزارت فرهنگ بمنظور اصالح مدارس احساس میکرد که برای بهره برداری از کلیحکمت آقای 
رس مشغول تدریس هستند باید بر طبق مفاد قانونی ترتیبی داده شود همه آنها به به میهن باز میگردند و همچنین آنها که در مدا

 اولین الیحه برای اینکار شکست خورد و مجبور شده آنرا از مجلس پس بگیرد. استخدام رسمی وزارت فرهنگ در آیند. 

شاه گذرانده شد و صبح اول وقت الیحه در از نظر شاهن یم کهقانونی را تهیه کرد ۀالیحمن و دو نفر دیگر  بدین جهت در کمال خفا
عالی سر راه استخدام دبیر  سدی را که فارغ التحصیالن دارالمعلمین و دانشسرای مجلس مطرح و با قید دوفوریت بتصویب رسید.
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باره جهش با این ترتیب اوضاع تحصیلی در ایران یک  !آنان ناگهان در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند کشیده بودند شکست. 
نه تنها ابراز ناخرسندی  التصیالن دارالمعلمین و دانشسراها بیکار ننشسته و در هر جا و هر موقعیتاما فارغ ای پیدا کرد. العادهفوق

بطوریکه این ناراحتی ها بگوش کفیل وزارت خانه نیز رسیده بود. روزی آقای  ،اغلب کار به جنجال و توهین هم میکشید ،میکردند
ا خواست و دستور داد تا بخدمت سه نفر از دبیران فورا خاتمه دهم! اصرارمن در باره اینکه جانشینی برای این سه نفر حکمت مر

 را از طرف کفیل وزارتخانه مستحضر شدم.  نداریم موثر نشد و لذا هرسه نفر بیکار شدند. بعدها من از علت صدور این دستور

  تلط کردن دبستانهاو طرح مخ یابتدائ التیتحص کردنی اجبار

دبستان مطالعه کنم تا شاید  ۀطرح قانون تعلیمات اجباری شش کالس ۀروزی آقای حکمت کفیل وزارتخانه خواست تا درباره تهی
خانه داشتیم باالخره به این ی ادارات وزارترؤسادست کم در تهران بتوانیم آنرا پیاده کنیم. پس از نشست های متعددی که با سایر 

 بسیار قلیل و عدم آموزگار و وسایل الزم این طرح قابل اجرا نمیباشد.  ۀسیدیم که در حال حاضر با بودجنتیجه ر

که درآنسال میبایست در کالس اول ابتدائی  1611 سال متولدین بودجه وزارت معارف را برای ۀحساب شده بود که اگر حتی کلی
ت که بعلت عدم آموزگار ناگزیر بودیم از طالب جوان مدارس حوزوی برای اعتبار کافی نخواهد بود. باید توجه داشوارد شودند، 

سال اول دبستان استفاده کنیم که خود نقض قرض میبود. بنابراین تصمیم گرفته شد که طرح تعلیمات اجباری فعال درقفسه مانده 
 خاک بخورد تا شاید روزی موفق شویم آنرا پیاده کنیم.  و

ع، من به جناب کفیل پیشنهاد کردم که ما میتوانیم برای دوسه کالس اول دبستانها از دختران اما برای ایجاد تحولی سری
تحصیلکرده که آماده اند با دستمزی بسیار کم در حدود یکصد ریال ماهیانه، بکار مشغول شوند بهره بگیریم. ولی برای اینکار 

 ست. ناگزیر باید مدارس مختلط باشند و از پسرانه و دخترانه دست ش

اعضاء کمسیون را موجب گردید بطوریکه بکلی بکار شورایعالی خاتمه داده شد. لکن پس از چند  ۀاین پیشنهاد من ناراحتی کلی
خانه طالع کفیل وزارتروزکفیل وزارت خانه نتیجه مطالعه را جویا شد،  که نظر اعضاء را با اسناد و مدارک تشریح کردم، ولی به ا

 حضار قرار گرفت!  ۀگیری از دختران تحصیلکرده دادم که مورد حمل سه پیشنهادی در باره بهرهرساندم که در آخرین جل

کرده در دبستانها موجب بهبود اضافه کردم که وجود دختران تحصیلآقای حکمت نظر کامل مرا خواست که توضیح کافی داده و 
ند صد نفر آموزگار خواهیم شد. کفیل وزارت خانه نظر مرا ای قلیل دارای چکلی وضع آموزش خواهد گردید بویژه اینکه با بودجه

بعد از ظهر در  3پسندید و خواست طرحی قانونی برای همان شب بمنظور تصویب هیئت وزرا تهیه و تسلیم کنم. و خواست ساعت 
 طرح خود توضیح دهم.  ۀ، حاضر باشم و درباروزیر نخستجلسه شورایعالی فرهنگ بریاست محمد علی فروغی 

ای بدون ذکرعلت و مقدمات تهیه و در آن دو ماده تصریح کرده بودم که برای اختالط مدارس دخترانه و  لذا طرح مختصر دوماده
ای را ساعت شش  ساله ابتدائی تا سن دوازده سالگی انجام شود. این طرح دو مادهپسرانه و تدریس بوسیله دختران دیپلمه در شش

با مقدمه و ذکر علت و موجبات آن تقدیم کرده و گفتم که این نظر برای اجرای قانون تعلیمات یروز نخستبعد ازظهر بحضور آقای 
اجباری فقط در تهران میباشد که باید با بررسی بسیار زیرکانه انجام گردد. آقای نخست وزیر با مالحظه دوماده طرح شده،  دو 

تدائی مدارس چهار کالسه را مختلط کردند و برای حد اکثر سن هم اصالح با خط خود در آن بعمل آوردند، اول بجای شش کالس اب
 سالگی کاهش دادند و مورد پسند واقع شد. 8سالگی پیش بینی کرده بودم،  آنرا به  13که 

تحصیلی آنهم فقط در تهران انجام شود ولی متاسفانه در سفری که در معیت آقای  ۀاین طرح قرار بود بامطالعه کافی و سال آیند
قسمت بهداری درآنزمان جزو وزارت معارف و  ) شعبان  به شهر قم برای گشایش بیمارستان رفتیم 15فیل وزارت فرهنگ روز ک

خانه خواست تا در افتتاح دو باب مدرسه مختلط در شهر قم از کفیل وزارت آقای ایرانی ، یکباره آقای رئیس معارف( اوقاف میبود
اند. من از این  واقعا یکه خوردیم و آقای کفیل آهسته بمن گفت ببین چه بروز طرح تو آوردهشرکت کند. کفیل وزارت خانه و من 
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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 
 مدارس مختلط کنار کشیدم. برداری از آموزگاران زن وشدم و بکلی خود را از انجام طرح بهره

 های اداری در تمام مدت خدمت من بدون وقفه ادامه داشت.زدو خوردها و کارشکنی

 ( دانشگاه تهران – در ایراناولین سالن تشریح  ) 18معارف ملزوماتریاست 

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

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

                                                 

داراالنشاء شورای عالی معارف راپرتی از عملیات شوری  /  1313تا آخر اسفند  1318آبان  11از  / راپورت عملیات داراالنشاء شورای عالی معارف  قسمت رمسی 89
اسامی و شغل که بآهنا نشان دوم  / مبادرت میشود.  دگان جمله بدرج آنداشته است که برای اطالع خوانن  در مدت مذکور در فوق مبقام منبع وزارت جلیله معارف تقدمی

زا مری  » / « احلمید خان حکیمی رئیس ملزومات عبد « / » دکرت ابو القاسم خان خبتیار معاون و استاد دانشکده طب و دواسازی و دندانسازی »   / علمی اعطاء شده است
 .04مشاره  - 1314شناسی و علوم تربیتی؛ تعلیم و تربیت )آموزش و پرورش(؛ اردیبهشت  نمنبع: روا / « حسنی خان جودت رئیس ساختمان

 یمل یدر جملس شورا انیزرتشت ندهیمنا  ؛هتران انیاجنمن زرتشت سیسال رئ ۱۱ ؛انیپارس یگانگیشرکت  یبان ؛موفق اریر بسجات ؛رانیا ریاز مشاه « ویارباب رستم گ » 11
 یکایو امر  ازری کرمان، ش  زد،یمانند هتران،  رانیخمتلف ا یرهادر شه ؛۲۸۸۱در سال  « ویرستم گ ادیبن » ؛ مؤسسیهم سپس سناتور انتصابدوره چهاردهم تا دوره نوزد

 یز اعضاا یکی نیوزارت فرهنگ و مهچن کیو نشان درجه  یبدن تیترب کینشان درجه  یدارا ؛گذاشته است  ادگاریاز خود به  بیشماری کین یآثار و بناها ،یمشال
 درگذشت. یسالگ ۲۱در سن  ،یدیخورش ۲۸۱۲مهرماه سال  ۲۱در روز ؛ ودب رانیا یحفاظت آثار باستان یسازمان مل  ستهیشا

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/349870?sta=%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%20%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%E2%80%8A%20%D8%A7%D8%B2%2017%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%201312%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A2%D8%AE%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%201313
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ن و حتی ساختمان مدارس نوین با اصلوب امیزو صندلی و تخته سیاه برای کلیه مدارس ایر ۀتهی وان، رئیس ادارۀ ساختم 22جودت
خدمات موثری برای پیشبرد سراسر کشوربا کمک همکاران  مدارس آمریکا و همچنین چاپ کتابهای دبستانی برای پخش در ۀویژ

 کار آموزش در میهن خود انجام دادیم. 

 ( یقانونی خمها و چیپ ی )دولت کار ۀیرو بهی آگاه

 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 
ن وارد شد و گفت من قبل از رفتن به اروپا از تو رتبه باالتری همکالسیهای من بودند. روزی یکی از آنان با ناراحتی تمام به دفتر م

 اداری بدهند چگونه خواهم توانست با این مختصر زندگی کنم. 6 ۀام میخواهند بمن رتبداشتم و اکنون که برگشته

گر بخواهی دادو از او که مهندس شده بود کمی پذیرائی کردم و گفتم اگر بحرفهایم گوش فرادهی کارت را درست میکنم ولی ا
تو و سایرین اجراخواهند کرد و از آن گریزی نیست. به او گفتم بکلی اروپا رفتن و مهندس شدن  ۀفریاد راه بیندازی قانون را دربار

 وغیره را فراموش کند و به هیچکس هیچ چیزی دراین باره نگوید فقط به اعتبار تحصیالت دارالمعلمین قبلی اقدام کند. 

گزینی رفتیم و بر همان مبنای شغلی که قبل از رفتن به اروپا داشت سنوات خدمتش حساب شد و با رتبه هفت س کاربا هم نزد رئی
مشغول بکار گردید و هیچوقت در این باره بکسی چیزی نگفت ولی گهگاه بین دوستان تذکر میداد که حکیمی بدادم رسید. حتی 

عدها رئیس مجلس هم شد گفته بود که اینکار حکیمی بود چون تو از پیچ و روزی کفیل وزارت خانه به جناب مهندس ریاضی که ب
 خمهای قانونی سر در نمیآوردی!!!

ن کارپردازی آمدند که همه از دوستان م ۀای برای بازرسی به موجودی انبار اداررویداد دوم، بدون اطالع من بدستور وزیر عده
فی نیافتند بلکه مقداری هم اضافه بر مصرف پیدا شد! و بهمین ترتیب به وزیر رسی نه تنها خالبودند. این عده پس از یکماه بر

عدو شود سبب خیر اگر خدا »گزارش دادند لکن چون اینکار بدون اطالع قبلی من انجام شده بود موجب ناراحتی من گردید وباز 
 «. خواهد

خریدها سوءاستفاده میکند، چون اضافه آوردن  ۀکلیضمن بازرسی آنان متوجه شدم که رئیس انبار درستکار و سالم نیست واز 
یق دریافتم که رئیس انبار چه موقع تحویل گرفتن قمعنی نداشت جز اینکه بنوعی خالفکاری صورت گرفته شده باشد!  پس از تح

حساب اجناس از فروشندگان و چه هنگام تحویل بمدارس تقلب میکند. کم میخرد و کم تحویل میدهد ولی صورت کامل را ب
مرا  ،وزیر را درجریان کار رئیس انبار قرار داده و گفتم چون تعقیب رئیس انبار در صالحیت من نیست الزم است میگذارد؟ من فورًا

 از ریاست کارپردازی به شغل دیگری منتقل کنید تا موضوع خالفکاری انباردار، با وجود رئیس جدید کار پردازی تعقیب شود.

ه هر از چندگاه فهرست باال بلندی از کتب بسیار گران قیمت از اداره نگارش با امضاء وزیر، به کارپردازی رویداد سوم، این بود ک
 ۀواصل میشد تا آن کتب خریداری و به آن اداره تحویل شود. چندی بعد آگاه شدم که کتب خریداری و تحویل داده شده به ادار

ناگزیر مطلب را به جناب وزیر اطالع دادم و قرارشد منبعد نام و   ته شده است!نگارش همانروز دربازار و بهمان کتاب فروش،  فروخ
کارپردازی کتابرا مستقیما به شخص  ۀنگارش ذکر شود و ادار ۀکتاب در فهرست تقاضای ادار ۀکنندمشخصات شخص دریافت

 ود.هائی را برایم فراهم ساخت که البته مهم نبرکننده تحویل دهد، که اینکار دردستقاضا

                                                 

 . لایر به عهده گرفت189ریاست اداره حسابداری وزارت معارف را با حقوق  1313در سال  مریزا حسنی خان جودت 11
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 زنانی آزاد فاتیتشری سرپرست

بود که وضع اجتماعی کشور را یکباره دگرگون ساخت.  1612و بسیار مهم موضوع چادربرداری روز هفدهم دیماه  چهارمرویداد 
انجام شد با حضور اعلیحضرت رضا شاه من  سرپرستیه تشریفات و برنامه رفع حجاب از بانوان ایران در دانشسرای مقدماتی ب ۀکلی

 که یکی از افتخارات و خدمات بسیار مهم دودمان پهلوی محسوب میشود.

  الملک حکیم به مجلس استیر شنهادیپ

رویداد مهمی که دراین سال رخ دادکه از نظر سیاسی اهمیت بسیار داشت تعطیل مجلس شورای ملی و تعویق انتخابات و تبعید 
گیری او از بدنباله آن استعفای محمد علی فروغی از نخست وزیری و کناره چند نفر از سرشناسان از قبیل آقایان دادگر ورهنما و

خانواده ایشان به  ۀهمه امور و نخست وزیری آقای جم و همچنین موضوع تولیت آستان قدس رضوی و تنبیه و تبعید اسدی با کلی
 36مطلع میشدم. پرده نداشتم و تنها از نتیجه آنها بیرجند بود که من اطالع کامل از جریانهای پشت

جدید برای انتخابات و تشکیل مجلس شورای ملی مقدماتی را فراهم ساخت و قبال برای تشکیل انجمن  وزیر نخستآقای جم 
ت آراء و برندگان عضویت در انجمن شهر در جراید منتشر عشهرداری تهران،  اقدام به انتخابات رسمی نمود و همه روزه نتیجه قرا

میباشد.   بقیه « الملک حکیم»ه برای اولین بار نفر اول انتخابات انجمن شهر تهران آقای ابراهیم حکیمی میگردید و معلوم شد ک
 هم از نظر شهرت درهمین پایه بودند. 

انتخابات اظهار تعجب کرد و خواست تا آقای جم با ایشان مالقات کند. در اینجا باید توضیح دهم که  ۀاز نتیج الملک حکیم
که هنگام وزارت دارائی، او را استخدام کرده وبسمت ریاست انبارهای گندم گماشته  بود توجه  الملک حکیمبه جم نسبت  آقای

که نظر  از موضوع انتخابات پرسش کرده و آقای جم توضیح داده بود الملک حکیمخاص مبذول میداشت. در مالقات با آقای جم،  
اینکار را »درپاسخ میگوید  الملک حکیمس شورای ملی را عهده دار شوید. ست و میخواهند ریاست مجلاعلیحضرت رضاشاه به شما

با  باشرایط خاصی میتوانم قبول کنم و بسیار هم پسندیده است،  مشروط بر آنکه وضع انتخابات از صورت فرمایشی فعلی خارج و
کنند و مردم را برای انتخاب آزادتر  نحوخاص بطرف دموکراسی وآزادی فردی منعطف گردد و در صورتیکه بخواهند بدین نحو عمل

راهنمائی سازند بسیار خوبست و باید بدینطریق انجام شود که اشخاصی را که بهر دلیل شایسته نمیدانند و نمی پسندند تشویق 
ن کنند تا در انتخابات شرکت نکنند ولی درباره دیگران که مشکلی ندارند در هیچ مورد دولت دخالت و طرفداری از داوطلبا

وصی را نکند تا مردم آزادانه بهرکس که اطمینان دارند رای دهند. با این روش ما آهسته ولی سنجیده و صحیح بطرف صبخ
پس از «. دموکراسی ضمن سالیان درازگام خواهیم برداشت. الزم است موضوع را بهمین ترتیب به استحضار اعلیحضرت برسانید

مراجعه و توضیح  وزیر نخسترتیب سابق ادامه یافت که آقای ابراهیم حکیمی به چند روز وضع انتخابات انجمن شهر بهمان ت
شما را  ۀاعلیحضرت نظری»اند؟ آقای جم میگوید است؟ و چه تصمیمی اتخاذ کرده خواستند که آیا مطالب بعرض همایونی رسیده

لذا آقای حکیمی به آقای «. باید انجام شود تایید و تصدیق کردند ولی معتقدند که فعال انجام این روش ضروری نیست ولی بعدها
در اینصورت من ناگزیر از عدم قبول این انتخابات هستم و این کار بمصلحت دستگاه و شما نخواهد بود چه »نخست وزیر میگوید 

 «. بدون تردید من قبول نخواهم کرد

                                                 

17
ه قائله هبلول به هبانه رفع حجاب در مشهد وکشته شدن عده زیادی از عوام در مسجد گوهر شاد میباشد. رضا شاه اسدی این جریان تبعید اسدی به بریجند مربوط ب 

 را به بی مباالتی  و عدم تصمیم سریع و قاطع و الزم برای خامته دادن به قائله متهم ساخته بود.

 



 حکیمی های عبدالحمید یادمانده

- 71 - 

 

ماه بعد انتخابات مجلس شورای  ده شد. یکی دودوسه روز بعد خواندن و انتشار آراء متوقف گردید و سپس بکلی بفراموشی سپر
السطنه اسفندیاری بریاست مجلس انتخاب گردید که تا آخر سلطنت رضا شاه به همین کرسی تکیه میزد. ملی انجام و حاج محتشم

ای محترمانهبسیار  ۀروی الملک حکیمولی رضا شاه همیشه در هنگام جشنها و اعیاد نوروزی و شرفیابیها برای سالم،  نسبت به 
 داشت و او را مورد تفقد قرارمیداد.

 !شهربانی ۀاولین بازداشتی زندان تاز

مینات )آگاهی( شهربانی مراجعه و أ، گرفتاری عجیبی بود که برای شخص من اتفاق افتاد، و آن اینکه از طرف اداره تپنجمرویداد 
ن اداره تحویل شود. رئیس شهربانی قبال وزیر معارف را از تقاضا کردند که ماشین تحریر فارسی شخصی که در منزل داشتم به آ

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 
ربوط به حزب رادیکال را بطوریکه بندی م بندیهای مخصوص در انباری زیر زمین بود بازرسی کردند. درضمن بستهداشتم و در بسته

مامورین متوجه نشوند بکناری انداختم. پس از پایان بازرسی مرا با خود به اداره آگاهی بردند. در آن هنگام عمارت بزرگ شهربانی 
 برداری قرارگرفته بود.اول آن مورد بهره ۀکل کشور که در دست ساختمان بود فقط طبق

آگاهی در  ۀآگاهی گذراندم و صبح روز بعد آقای سمیعی رئیس ادار ۀداراازه ساز شدم! شب را در من اولین زندانی در شهربانی ت
ها انجام دم. رسیدگی و بازجوئی بعد از ظهراتاق کار خود مرا پذیرفت و من همانند یکی از مراجعین تا ظهر در همان اتاق نشسته بو

دیکته میکردند با ماشین تحریر خودم بنویسم و گاهی دستور میدادند که میشد. در همان روز اول از من خوستند تا مطلبی را 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 

گردید. روز بعد را هم بهمان وضع روز قبل اش بروز بعد موکول از چند ساعت بدین طریق عمل کردن،  بازپرسی خاتمه یافت و ادامه
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. 

بازنگشت. ساعت ده صبح به اتاق سرپاس  معالجه به اروپا رفته بود و هرگز به ایران ۀرئیس شهربانی سرلشگر آیرم بود که به بهان
مختاری وارد شدیم. سرپاس مختاری باکمال احترام از من شروع به بازپرسی کرد و برای مقدمه اظهار داشت که من برای اولین 

درباره آگاهی  ۀام که بهیچ صورتی نمیتوانم آنرا بپذیرم و آن عبارتست از گزارش ادارمرتبه در کار پلیسی به مشکلی برخورده
رسیدگی به قتل شخصی است که با کارد مشخص و منحصر بفردی بقتل رسیده است و آن کارد منحصر بفرد را ازجیب شما در 

آگاهی اظهار عقیده رسمی کرده است که شما شخصا از این قتل هیچگونه اطالعی ندارید و موضوع مربوط به  ۀاند ولی ادارآورده
 شما نیست! 

 ۀگیری ادار عدی کرد که نزدیک دو ساعت بدرازا کشید. پس از مدتی روبمن کرده و گفت منهم با نتیجهاما شخصا سئواالت مت
آگاهی موافقم ولی متاسفانه قدرت این را ندارم که این مطلب را بحضور اعلیحضرت عرضه بدارم و در هرحال از شما میخواهم که 

بهمین صورتی که هست ادامه میدهیم تا مقصر اصلی را پیداکنیم و تو هیچ اقدامی نکنید و بهیچکس هم مراجعه نکنید و وضع را 
این نامه را پیدا کنیم که مورد خواست  ۀآزاد شوی! که این بسته به بخت و اقبال خودت میباشد که کی خواهیم توانست نویسند

 اعلیحضرت میباشد. 
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اند که هیچگونه عمل العمل معرفی و تاکید کردهخصی صحیحای از دوستان مراجعه کرده و شما را شضمنا قبل از بازداشت شما عده
خالفی را نمیتوان بشما نسبت داد و حتی شخص وزیر هم گفت که هیچگونه خطائی را نمیشود بشما نسبت داد لذا میخواستم شما 

 به اتاق زندان برگشتم.  محک بزنم که دیدم حق با آنها است. مجددًا 24دوستانرا ۀرا ببینم و عقید

وزرا به استثناء داور و علی اصغر حکمت که هر دو از دوستان نزدیک من  ۀی دریافتم که شخصی به شاه نامه نوشته و از همول
بودند، بدگوئی کرده است. اکنون میتوانم بگویم که در مدت پنج روز بازداشتی،  داور از جریان متسحضر بوده و همه روزه آقای 

مرا به داور اطالع میداد. صبح روز پنجم در اتاق آقای سمیعی مانند همه روزه نشسته بودم که با تهرانیان بدیدار من میآمد و وضع 
تلفن سرپاس مختاری دستور آزادی مرا داد و متذکرشد که ضروری نیست که آقای حکیمی به هیچکس توضیحی بدهد فقط وزیر 

ایشان یکماه  ۀوزارتخانه و دیدار وزیر رفتم و بنا بر توصیمیتواند بگوید که رفع اتهام شده است. من همان لحظه با درشگه به 
 مرخصی گرفتم تا به وزارتخانه نیایم. که بهمین ترتیب عمل کردم. دوستان از دیدن من بسیار شادمان گشتند. 

رابی که یکی بعدها پس از رفتن رضا شاه از ایران یکی از بازجویان بطور خصوصی بمن گفت که همسرم ماشین تحریر را به آقای ض
از دوستان فامیل بود قرض داده بود و اینکار توسط ایشان انجام شده بود. ولی من هیچوقت نفهمیدم که آیا همسرم ماشین تحریر 

  منزل ما بودند بدون اطالع ما اینکار را کرده بودند.  اش که هممرا به قرض داده بود و یا مادر وخاله

 لتربیهرادا»دانشسرای مقدماتی و سرپرستی اوالد عشایر که آنروزها  د و بسمت ریاستنتیجه این شد که پست من تغییر کر
 نام داشت، گماشته شدم.« 35عشایر

 ها روزی سسات شبانهؤمقدماتی و )ادغام( م یدانشسراسرپرستی 

انها خودادری میکنم  و فقط شخصی است از نوشتن رویدادهای کم اهمیتی در این سال برایم رخ داد که چون ارزش تاریخی ندارند
سال تنها به این مورد مهم بسنده میکنم که دراین سال بعلت اختالفاتیکه با همسرم بهم رسیاندیم از یگدیگر جدا شدیم. من در

مورشدم که آنرا انجام داده پس از گذراندن مرخصی یکسر به أدوم متوسطه دخترانه و پسرانه در رشت م ۀبرای امتحانات دور 1615
 آن دانشسرا اقامت گزیدم. روزی در دانشسرای مقدماتی رفته و در شبانهسسات ؤم

عشایر،  ۀدارالتربی وزارت فرهنگ ) ۀسسؤسه مهای  روزی شبانهکار این موسسه مختلط بدهم.  ۀدراینجا الزم است توضیحی دربار
با  9معاونت دو رتبه  و 8رتبه  جداگانه به ریاست یکنفرروزی  شبانه( که هر خود  دانشسرای مقدماتی و دانشسرای عالی

آنرا به من واگذارگردید. آقای حسین گنیلی یکی  ۀدستگاههای عظیم اداره میشد، در محل دانشسرای مقدماتی ادغام شدند و ادار

                                                 

نامه راپیدا کنند و علت آزادی بدون ذکر دلیلی ناراحت بودم تا چند  میخواستند نگهدارند تا نویسنده اممن مهیشه از عدم اطالع از این جریان که چگونه مرا با احرت  11
من  موضوع از این قرار بوده که پسر عمهای راحت کرد.  سال پیش که پس از ترک ایران در ژنو اطالعی در این باره توسط یکی از دوستان داده شد که خیال مرا تا اندازه

مان، از من محایت کامل منود و پس  خانوادهشهربانی بوده و مورد توجه و اطمینان رضا شاه بوده، بدون کوچکرتین اطالعی به  رئیس پلیس حمرمانهم دیوان که آقای احتشا
اری که دوستان بسیار نزدیک ایشان معرف سرپاس خمت اه و بعد آزادی را فراهم کرد. گفتهرسانده و موجبات رف تار مذاکره با تیمسارخمتاری جریان امر را بعرض اعلیحضر 

 اند.    و حامی من بودند، فقط شخص آقای احتشام دیوان بدون ذکر نسبت بوده
 و به ابتکار کارگزاران دوره رضا شاه اجیاد چننی مدارسی در بنی کوچ نشینان پدیده جدیدی وجوددر ایران آغاز شد با این  14دراوائل سده تاسیس مدارس جدید  17
می آموختند. به طور کلی  (در مکتب)در گذشته سواد آموزی به مفهوم امروزی آن در بنی کوچ نشینان رواج نداشت بلکه فقط عده معدودی خواندن و نوشنت را  . بود

، دعوت می کردند که به فرزندان آهنا 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
کند. حقوق مال بطور سالیانه   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

)در حدود  کیلو گندم و مقداری پول  369به ازاء هر دانش آموز سالیانه یک راس بره، پرداخت می شد. حنوه پرداخت حقوق در مهه جا یکسان نبود. مثال قشقایی ها 
 .تومان( به مال می پرداختند. البته مالهایی که فرزندان خواننی و کالنرتان را درس می دادند مزد بیشرتی دریافت می کردند 49تا  39
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عمارتی  سسه مشغول شدیم.ؤامور آن سه م ۀهای دانشسرای عالی را بسمت معاون برگزیدم و دو نفری به اداراز تحصیلکرده
 ساز در اوایل خیابان امجدیه برای دانشسرا ساخته شده بود که از هر جهت با مدارس خارج برابری میکرد.  تازه

اوالدان سران قبایل بودند که دانش آموزان دارالتربیه  گروه اول  سسه در کنار هم قرارگرفته بودند.ؤاما سه گروه ناهمگون در این م
ت داده بودند و دولت ناگزیر به تربیت آنان همت گماشت. نظر این بود که تفنگ را پدرانشان را در جنگهای علیه دولت از دس

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 
یکدیگر هیچگونه سنخیت جز دربند بودن نداشتند. برای  اغلب یا مردانی بیست و چند ساله بودند که از پسران ده دوازده ساله تا

هار ساعت میبود که چمین امنیت این عده چهار نفر پلیس و چهار نفر افراد آگاهی در اختیار دستگاه اداری درتمام مدت بیست و أت
روزی در محل اقامت لی که بطور شبانهعارفت و آمدها را زیر نظر داشتند. گروه دوم عبارت بودند از دانشجویان دانشسرای ۀکلی

های خود آموزان دانشسرای مقدماتی بودند که ناهار را در دانشسرا صرف میکردند وشب را بخانهداشتند و گروه سوم دانش
 نوس و آنهم در سنین بسایر متفاوت کار شاقی بود. أآوری این عده ناممیرفتند. جمع

شتم اشجویان را مانند افسر نگهبان به نظارت در کارها و بویژه صحت و بهداشت خوراک وادبرای جلوگیری از هرنوع دغل بازی، دان
ی قبائل، آنانرا تشویق کردم تا بیشتر مواظب اعمال و رؤسابسیار مثبت داد. ودر ضمن با مذاکره و دلجوئی از اوالدان  ۀکه نتیج

گونه هم شد که پس از چند ماه دیگر نیازی ی بکاهیم. که همینو مامورین آگاهپلیس  ۀرفتار خود باشند تا شاید بتوانیم از عد
 بوجود پلیس و ماموران آگاهی احساس نمیشد و بکار آنان در دانشسرا خاتمه داده شد. 

سسه هم خوراک بدهیم که ناچار نباشند برای خوردن خوراک به ؤنفر مستخدمین م 32یکی از تغییرات که دادم این بود که به تمام 
کار پخت و پز خوراک بحدی بهبود یافت که شخص وزیر دربیشتر مواقع در معیت سران سسه بروند.  خالصه بعد از ؤم خارج از

وزارتخانه در موقع صرف نهار به دانشسرا آمده و در همان تاالر ناهارخوری با خوراک دانشجویان هم پیاله میشدند! در اینکار 
د که توانستیم بدون درخواست اضافه بودجه، با کسب اجازه از وزیر، به جوئی بعمل آمبحدی پیشرفت حاصل شد و صرفه

متوجه  ) چشمگیری بخشید یآموزان دانشسرای مقدماتی هم عالوه بر ناهار شام هم بدهیم که در وضع تحصیلی آنان بهبوددانش
 .( خوراک ایشان بودسسه  تنها وعده ؤبودم که بیشتر دانش آموزان روزانه دانشسرا تنگدست بوده و نهار در م

 روزی شدند.آموزان شبانهکلیه دانشجویان و دانش 1613از اویل سال 

 داوری خودکش و اروپا در من لیتحص ۀادام انیپای ب داستان

برادرش ابراهیم حکیمی اقامت گزید. چون  ۀدائی دیگر من ابوالحسن حکیمی از اروپا به تهران آمد و در خان 1615دراواخر سال 
 رفت و پذیرائی برای او آسان نبود،  من بسراغش میرفتم. و  آمد

من بالفاصله بطرف سرسرا رفتم و با آقای داور  صبح زود یکی از همان روزهای اولیه مستخدم خبر داد که آقای داور وارد میشوند.
امروز آمده  ای! ی بمن اطالع ندادهای؟ من تصور کردم که به اروپا رفته و حت توهنوز نرفته»مواجه شدم.  داور بمحض دیدن من گفت 

بکجا باید میرفتم، شما سه سال پیش »من به ایشان گفتم « ای!های تو گله کنم که بدون خداحافظی بامن روانه شدهبودم از دائی
امی مگر اینها هیچگونه اقد»آقای داور درپاسخ گفت « ام! کرد و من تاکنون به انتطار نشستهبمن گفتید که اقدام خواهید

حکمت و صدیق که من سه سال متوالی تقاضای انتقال » ؟ داور گفت«منظور چه اشخاصی هستند»؟ من درپاسخ گفتم «اند نکرده
! من درپاسخ گفتم کمترین اطالعی «ام و هربار صدیق گفته است که وزارت فرهنگ راسا دراین باره اقدام خواهد کردترا کرده

سرکوچه به  همین حال به تاالر وارد شدیم و پس از نیمساعت مذاکرات دوستانه آقای داور را تادراین باره بمن داده نشده است. در
 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 
ساعت هفت ونیم صبح در منزل  1615بهمن ماه  31ی مالقات با آقای داور را کردم که بناشد در هم خبری نشد. لذا با تلفن تقاضا

ای پلیس و رئیس شهربانی ایشان باشم. در روز مقرر به منزل داور در خیابان پهلوی رفتم که باوضع غیرعادی یعنی حضور عده
 است. مواجه شدم و معلوم شد داور شب گذشته خودکشی کرده

ور فردی معمولی نبود خبر خود کشی او بسرعت در شهر پیچید و مردم زیادی سرراه حمل جنازه گرد آمده بودند. ما که چون دا
برای تشییع جنازه در مسجد سپهساالر گرد آمده بودیم با پرخاش افسر شهربانی متفرق شدیم ومن وچند نفر دیگر بدنبال جنازه 

 را دفن کردیم. رفتیم و در محلی که وصیت کرده بود جنازه

با این ترتیب موضوع را بفراموشی سپردم. لکن سه چهار روز بعد سه نفر از دوستان آقایان دکتر مهدی وکیل، دکتر رعدی و دکتر 
دند بعلت قطع رابطه ایران و فرانسه به رایرانی را که درفرانسه تحصیل میکمهران ماموریت داشتند که به اروپا رفته و دانشجویان 

من آنها را تا کرج مشایعت کردم. در موقع خداحافظی دکتر مهدی وکیل محرمانه و بدون جلب توجه  دیگرمنتقل کنند. کشورهای
ام ماه به اروپا خواهی آمد ومن ازبرادرم خواسته دیگران در پشت اتومبیل گفت موضوع آمدن تو به اروپا خاتمه یافته و اول فروردین

لذا قبل از حرکت حتما با برادرم مالقات کن. چنین مالقاتی هرگزانجام نشد. و منهم بکلی  ،مقداری پول توسط تو برایم بفرستد
 خیال اروپارفتن و ادامه تحصیل رابرای همیشه از سر بدر کردم.

  معارف ریوزحکمت  با اختالف

را مرتکب عمل خالفی گردیده و مبصر ثر دانشسؤای در دانشسرا اتفاق افتاد.  به این شرح که یکی از دبیران مبعد از فروردین واقعه
ای با سابقه وکردم اقدام  کالس از موضوع مطلع شده بود و پاسبان آن دبیر را توقیف کرده بود.  شبانه به من اطالع دادند که فورًا

الت عادی در که با شهربانی داشتم موضوع را بدون این که به وزارتخانه گزارشی بدهم، سرپوش گذاشته وساکت کردم.  وضع به ح
 آمد.

به نام من به قید فوریت  ای محرمانه ۀرسانی از وزارتخانه نامپس از دوسه هفته، روزی دراطاق دفتر دانشسرا مشغول بودم که نامه 
در دستم بود که به   اند.  من نامه را هنوز بازنکرده بودم وآمده (حکمت)داد.  در همین حال مستخدم اطالع داد که اقای وزیر 

ای ی وزارتخانه او را همراهی میکردند، روبروشدم.  ایشان بدون هیچ مقدمهرؤساشواز وزیر رفتم. با وزیرکه پانزده نفر از پی
؟ گفتم « مگر نامه ودستور نرسیده است»من پرسیدم منظور چه کسی است. ایشان گفتند   ؟« این پسره را چه کار کردی »پرسیدند 

ام. ایشان نامه رادیدند وگفتند بله همین است ودستور دادند به دست من رسیده وهنوز باز نکرده تنها نامه ودستور که هم اکنون
که همه شاگردان دانشسرا را بگوئید در محوطه حاضر شوند. من نیز بالفاصله کالسها را تعطیل کرده وشاگردان در محوطه حاضر 

غول ناسزا گفتن بود که شاگرد مزبور از جلوی وزیر گذشته واز ای مششدند.  آقای وزیرمبصر کالس را خواسته وبصورت زننده
 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 
 ۀنقش وازمی که آنجا بود خراب کردن وراهنمایی کردم که وزیر ناگهان عصبانی شد وبا عصای دست خود کارهای دستی وهمه ل

شما اگر من را  »ایران وتمثال شاه فقید نیز آنجا بود همه را ازبین برد.  من ایشان را به اطاق خودم راهنمائی کردم وبه ایشان گفتم 
کستن مجسمه کردید و شخواهید وناراحت شدید بهتر بود این عصا را سرمن میزدید واینهمه مشکل برای خود فراهم نمینمی

مینات که اینجا بودند گزارش خواهند داد. این جوانی که را ناسزا گفتید ودستور أوپاره کردن تمثال شاه را این مامورین شهربانی وت
ای است وچه مشکلی رابرای شما فراهم میکند.  شما اید میدانید او چه کسی است واز چه خانوادهاخراج او را از دانشسرا نوشته

است تصمیم اتخاظ  اطالع از اتفاقی که افتاده بدون رسیدگی از سرپرست و یری که شکایت از یکی از شاگردان میکند وشکایت دب
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ردم که .  ایشان فوری یزدانفر را صداکرد ودستور داد که فوری با اتومبیل او برود واین شاگرد را برگرداند و من پیشنهاد ک» میکنید
فرستم تا از کار وعمل خود ندامت کند. بازرسی در مقابل این دستور بازرسی می ۀرد را به ادارنیست من این شاگ حاین طریق صحی

 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 
روزی که برای ماههای تابستان به عمارت مخصوی در باغ اراحتی میکردم. امتحانات که خاتمه پیداکرد وقسمت شبانهاحساس ن

فردوس تجریش منتقل شد، من خود را کنارکشیدم وفقط در شبهای سخنرانی که در آخر هفته در باغ فردوس انجام میشد شرکت 
 میکردم.

ا آقای دکتر صدیق اعلم روبروشدم وبا سوابق قبلی وعضویت حزب رادیکال وریاست ب 1613 ماهچهارده مردادجشن مشروطیت در 
وتصور میکنم که به برکناری من منجر  بودعالی با ایشان داشتم بطور خصوصی به او گفتم رفتار وزیر بامن بینهایت بد دانشسرای

شما تحقیق کنید در صورتیکه وضع بدین منوال  العمل من بسیار زننده باشد.شود، واگر چنین اتفاقی بیافتد ممکن است عکس
او پس ازیکی دو گردش در مهمانی  است، بهترین طریقه، استعفای من است که باکمال میل ورضایت این کار را انجام خواهم داد.

عاون خود کارهای دانشسرا را به م ۀبه همین دلیل کلی گفت که او بررسی کرده وچنین نیست. ولی خود از پیش احساس کردم و
 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  
ای نامه که بصورت بخشنامه برای همه ادارات نیز ارسال شود.  من پس از دریافت این حکم به وزارتخانه  بودونیز دستور داده 

عملیات فوق برحسب  ۀنوشتم که این حکم باعث افتخار من است که من را برای انجام خدمات زیر منتظرخدمت کردید و چون کلی
های موجود وبه امضای شخص جناب وزیر انجام شده است به اطالع جناب وزیر میرسانم که دستور فرمایند این دستور کتبی شماره

 وگرنه ناچارم با وجود مدارک موجود از دیوان عالی کشور تقاضای صدور ابطال این حکم را بنمایم.حکم را فوری باطل نمایند 

صدور بخشنامه نیز  از با همین شماره بدون ذکر دلیل حکم انتظار خدمت صادر کردند و و کردند در نتیجه فوری حکم قبلی را باطل
کرد که طبق دستور من این حکم کذائی را با یک دسته کارهای دیگر جلوگیری کردند.  پس از چندی دوستم خالقی برایم تعریف 

کرد تا رسید به این نامه  ءبکند ودر ضمن بتوانم دراین باره حرفی بزنم. او نامه ها را امضا ءصبح اول وقت به منزل وزیر بردم که امضا
استدعا کردم که دراین باره توجهی بشود.  واند فورًانویس آن با خط خود وزیر نوشته شده بود. من قبل از این که نامه رابخکه پیش

ای  وزیر را متوجه کردم که حکیمی از این حکم ضرری نخواهد کرد ودرصورتیکه این حکم در وزارتخانه اثر بسیار ناراحت کننده
 ایجاد خواهد کرد.

 من به اوگفتم که بخود اجازه ندادم از او  !ستا وزیر به او گفته بود که این شخص دوست تو میباشد که به اشتباه زنش را طالق داده
او  استفساری بکنم ولی چون به صفات وحاالت او اطالع کافی دارم برایم محقق است که مطلبی غیر عادی موجب این کار شده و

شخص با سوابق دراین باره مقصر نیست وجنابعالی باسوابق زیادی که با او داشتید از خود او توضیح میخواستید. وزیر گفت این 
اول وزارت من از داور خواسته است که به وزارت دارایی برود تا به اروپا اعزام شود  ممتد هیچوقت با صمیمیت با من رفتار نکرده و

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 
 میکند ومعلوم میشود که حسادت موجب تمام این وقایع بوده است.   ءامضا

زار میرفتم. چند روز بعد  فروزانفر را که با هم سوابقی داشتیم وهمواره به من روزهای انتظار خدمت من هر روز به خیابان الله
ر چیست که منجر به این وضع شده است؟ من داو حکمت و زار یافته وگفت که موضوع تو وبینهایت لطف میکرد، مرا درخیابان الله

پرسیدم که مطلب چیست که شما با این حالت برای استفسار موضوع به من مراجعه کردید؟ توضیح داد که من حضور حکمت بودم 
ای وارد شد وبدون مقدمه به حکمت گفت این چه بالیی بود که سر کننده ومشغول صحبت بودم که دکتر صدیق با حالت ناراحت
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بیست  ن خوبی اداره میکرد ازکار برکنار میکنی؟ حاال موجب  شده که دیشب یکصد وآبه  را او که دانشسرا  ای وحکیمی در آورده
ما به  اند. انتشار این موضوع مشکالتی رافراهم خواهد کرد و د مسموم ومریض شدهسنفر از شاگردان به علت خوردن تخم مرغ فا

 فراهم کردیم. را او ادا کنیم موجب ناراحتی ین خود را به اوجای اینکه ِد

داور  وزیر میپرسد ما چه دینی به حکیمی داریم؟ دکتر صدیق درجواب میگوید سه سال متوالی خود شما من را مامور کردید که از
ای وزارت فرهنگ بخواهم ازانتقال او به وزارت دارایی صرفنظر بکند وشما همان وقت توسط من به داور پیغام دادید که حکیمی بر

برای اینکار خود ما او را به اروپا میفرستیم وهر سه  اجازه فرمایند وزارت فرهنگ از وجود ایشان استفاده نموده و گران تمام شده و
. هم مالحضه میفرمایید اش راین به این صورت عمل کردیم ونتیجهحاال به جای ادای ِد ،دفعه خود شما من را وادار به این کار کردید

ین دار مقامی ُشدید، خودتان ِدآقای حکمت گفت من خودم رامدیون کسی نمیدانم شما که خود رامدیون میشناسید، اگر عهده
 خود را ادا کنید.  

اطالع پیداکردم  زار مشغول بودم واطالعی از هیچ جریان نداشتم تا بعدًامن چهار ماه تمام درحال انتظار خدمت به گردش در الله
ان اوان از چهار وزارتخانه انتقال من را خواسته بودند که حکمت به هیچ کدام جواب نداده است تا یک شب در هیئت که در هم

او را دولت به هرچهار وزیرحکمت متغییر شده که چرا اگر وزیری بخواهد مستخدمی را متوجه مسئولیت خود بکند، بدین طریق 
ظر بکنید.  من که به هیچکس مراجعه نکرده بودم وتقاضایی نکرده بودم، آقای مورد حمایت قرار دادن، صحیح نیست وباید صرفن

حکمت این مطلب برایشان ناگوار آمده بود. حتی در چهارسال وزارتش در وزارت فرهنگ که به انواع اقسام به هر صورتی که بوده 
به  این مدت از شخص او تقاضایی نکرده بودم ووضع وزارت فرهنگ انجام داده بودم ودر تمام  ۀمنتهای زحمت ومساعدت را در بار

با این  که در این صورت و بودام نکرده بودم، نزد خود فکرکرده  یا خواهشی برای خودم ویا خانواده هیچ وجه مساعدتی و
راحت شده دفتری، محمد بدر، ومهدی فرخ، وابوالقاسم فروهر نسبت به من ناداور، متین چهار وزیر: آمدهای مختلف از توجه پیش

فکر کرده بود که من او را قابل ندانسته واهمیتی برای  و ام بود که من حتی در چهارماه انتظارخدمت به او مراجعه وتقاضایی نکرده
نمیتوانست خود را راضی کند که چرا هیچوقت چیزی از او  وابدین طریق کینه خاصی نسبت به من پیداکرده بود.   او قائل نبودم و

به عناوین مختلف نشان داد که در موقع  میشودخود من وپسرم که عضو وزارت خارجه  ۀاین کینه را بعدها هم دربار وام نخواسته
 خود هر کدام را توضیح خواهم داد.

وزیر را مالقات نکرده وتقاضایی نکرده بودم وهرکدام برای انجام اموری که خودشان درنظر  2در هرحال من هیچکدام از این 
 ۀرا صالح برای آن تشخیص داده بودند. البته آقای بدر دنبال همان موضوع اداری که به قرار اطالع مرحوم داور در بودج داشتند من

با تقاضای مستشار سوئیسی  و یآقای بدر بدون شناسایی شخص موضوع اعزام به خارج من راپیش بینی کرده بود و 1613سالیانه 
 ام.   لطفی ایشان واقع شدهآنها اعتراض میکند میفهمد که من مورد کم ۀبی که حکمت به همتنها ش داده واین تقاضا را انجام می

او منتهای  زار برخورد کردم وپس از گذشتن دوماهی روزی آقای فروزان که ریاست کارگزینی را به عهده داشت در خیابان الله
گفت  ؛را خاتمه نمیدهی.  پرسیدم چرا چنین فکر میکنی به مالقات وزیر نمیروی وموضوع لطف را نشان داد و گفت چرا شخصًا

به وزیر نوشتم و تقاضا کردم دراین مورد تصمیمی بگیرید.  های تقاضای انتقال توجواب نامه ۀدوروز پیش طی یادداشتی دربار
هیچوجه در وزارتخانه به  او و حکمت گفته بود مگر حکیمی به شما مراجعه کرده است وتقاضایی کرده است وجواب دادم که ابدًا

همین االن  پیدایش نمیشود وبا ماهم تماس نمیگیرد. من منظورم کار اداری است او گفته بود حکیمی به هیچوجه فکری ندارد و
اش راهم او با وجود احتیاج مبرمی که به حقوق دارد وحتی بدهی خانه را آزار میدهد وزار گوش ماش ازگردش اللهصدای خنده

حال من فکر میکنم اگر خودت وزیر را مالقات کنی  باش. داخت کند به زندگی خود ادامه میدهد کاری به کارش نداشتهنمیتواند پر
وزیر به خیال  .امزودتر مشکل را حل خواهی کرد. من جواب دادم که من قصوری نکرده ام وکاری برخالف نظر ومصلحت انجام نداده

این موضوع قابل ادامه است تا  ام وکه چرا درهیچ موضوعی شخصا مراجعه نکردهخودش هوس کرده است که من را تنبیه کند 
 اش پشیمان شود.ازکرده وقتی متوجه شود که من بی تقصیرم و
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زار بود.  پس از مدتی باز روزی فروزان را وضع به همین منوال ادامه پیداکرد ویک ماه هم گذشت ومحل زندگی من خیابان الله
یر به من گفت به شما اطالع بدهم به هیچکدام از تقاضای انتقال تو جواب موافق وز زار دیدم وبه من اطالع داد که دیروزدرالله

انتقال او را بخواهد. من بدون معطلی جواب دادم که  فروهر نخواهم داد، باید برود نزد آقای فروهر وزیر کشور که رفیقمان است و
قای وزیر بگوئید من رفیق شما نبودم که پس از من به هیچکس مراجعه نکرده ونمیکنم، تقاضایی هم از هیچکس ندارم وبه آ

 استفاده کامل من را به رفیق دیگرت راهنمایی میکنی، من احتیاج به کاری ندارم وبه همین وضع ادامه خواهم داد .

بود. برای در اینجا الزم است توضیحی بدهم که ابوالقاسم فروهر مرد خاصی بود و زمانی که وزیر کشوربود قانون عمران را گذرانده 
به  و شوند در این کالس آنها را تربیترا  «جدید استخدام»کرده ای تحصیل انجام این امر تصمیم به تشکیل کالسی گرفت که عده

قرار شد این کالس در دانشسرای مقدماتی زیر نظر من تشکیل شود.  روز  دهات اعزام نماید. در آن زمان با من مذاکره کرد و
آیند روزی بود که من به علت انتظار خدمت در مدرسه حضور نداشتم وآقای ر با استادان به دانشسرا میافتتاح خود وزیر کشو

 فروهر از وضع من اطالع پیداکرد.  

از گفتگو با آقای فروزان شخص آقای فروهر خواست که به دیدار ایشان در وزارت کشور بروم. من نیز به تصور اینکه  چند روز بعد
به  صی با من دارد به وزارت کشور رفتم. در مالقات ازمن خواهش کرد که موافقت کنم که انتقال من را بخواهد وخصو کار شخصی و

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 
مین أدیگران برای تو در نظر دارند را ت دفتری وهایی که متین من خودم رتبه ج دارم واز تو صرفنظر کند. ولی حاال من به تو احتیا

اگر تصور میکنید که حکمت حاضر به موافقت با انتقال من است اقدام بفرمائید  ؛میکنم.  در جواب گفتم من هیچگونه نظری ندارم
 ومن هم بدون هیچ تقاضایی حاضر به خدمت میباشم.  

زار دیدم که ی انتقال ارسال شد ولی کماکان جوابی داده نشد.  بیست روزی گذشت که باز آقای فروزان را در اللههمان روز تقاضا
 ،به مالقات حکمت بروم واطالع داد که چند روز قبل که تقاضای انتقال تو از وزارت کشور رسید اصرار زیادی داشت که من شخصًا

سفانه وزیر پرونده را در کشوی میز خود أفرستادم. مت ءبرای امضارا ات استخدامیپرونده  ۀمن با صدور جواب موافق به ضمیم
از  داشته است واز امضاء خودداری میکند وبرنگردانده است. من میدانم که بدین وسیله میخواهد که تو را وادار کند که شخصًا نگاه

 خودم نخواهم کرد.          ۀبه هیچ وجه تقاضا وخواهشی در باراز هیچکس و البته دوباره به ایشان گفتم که ابدًا .خودش تقاضا کنی

          کشور وزارت در خدمت

ای از وزارت کشور به امضای شخص فروهر فرستاده بودند که من به ده روزی از این مالقات گذشت که شبی به منزل رفتم نامه
وزکوه عزیمت نمایم ودستور داده بود که موضوع به دقت به فیر آمدی فورًابرای رسیدگی به پیش « بازرس مخصوص »عنوان 

مطلب را  ،ندودگرگان از فیروزکوه عبور میفرم به استرآباد و با راه آهن رسیدگی شود.  دیگر این که اعلیحضرت رضا شاه که معمواًل
 روشن کرده وبه اطالع ایشان برسانم. 

کوه رساندم  روز بعد بدون مراجعه به وزارت کشور خود را به فیروز خدمت من به نام بازرس مخصوص در وزارت کشور شروع شد و
بازپرس دیوان عالی کیفر را خواستم که  بالفاصله تلگرافی نماینده و جریان واقعه را رسیدگی کردم و ۀوبه بخشداری رفتم. هم

بازپرس ازهمه اطراف خواسته  اسناد مربوطه به واقعه بوسیله و شد درمدت دوروز موضوع کامال روشن فوری اعزام کردند و
ه وجرمی را مرتکب شد کرده بودند یس فرهنگ اقدامی بیجائیس شهربانی ورئمعلوم شد که بخشدار با موافقت ر شد و وآماده

 ند.بود
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از  جعه وبه من مرا کوه عبور میکردند تمامًا وزرا به ترتیب از فیروز ۀروز بعد که هم دالیل کافی برای وقوع جرم راتهیه کردم که دو
سپس آقایان فروهر، فرخ،  الوزرا وو مدارک مثبته اطالع حاصل کردند. اولین کسی که در بخشداری آمد آقای جم رئیس جریان امر

مدند وپس از اطالع با کمال اطمینان به سوی مازندرن رهسپارشدند.  تنها وزیری که به دفتر من نیامد آوبدر ودیگران به ترتیب 
توسط یکی از همراهانش ازمن خواسته بود که درخیابان فیروزکوه، او را مالقات کنم ووضع را به او اطالع بدهم.   آقای حکمت بود که

 نمیتوانم ترک کنم.   اش توضیح دادم وگفتم چون من گرفتار این کار هستم دفتررامن تمام موضوع را به نماینده

کوه بدون توقف به راه خود د وبه قدری ناراحت بودند که در فیروزآهن تشریف آوردنظهر همانروز اعلیحضرت با راه از بعد
همسر  جریان ازاین قرار بود که شخص پیر وکوری که دارای دوفرزند و. کننده بود دادند.  موضوع واقعه هم بسیار ناراحت ادامه

ر این مرد کور را ازراه میان برده خوشگلی بوده در ضمن عبور از فیروز کوه گرفتار بخشدار ومتصدی شهربانی شده بود که همس
این مرد کور تنها به  فرزند او را نگهداشته بودند وموجبات طالق را فراهم کرده بودند و دو همسر و وآنها را ازهم جداکرده بودند و

 تهران آمده بود وخودش را به دربار رسانیده وبه استحضار رسانیده بود.  

موجب تعقیب  تمام اسناد وازبین رفتن بچه شیرخوار را رسیدگی و بودم هضور او شدبازپرس دیوان کیفر که من خواستار ح
فرمایی تشریف برای بود.  آقای فروهر پس از اطمینان به روشن شدن موضوع به من دستور دادند  متصدیان را فراهم کرده

پس  بالفاصله ان به آن شهر عزیمت کنم. وضع کاش طبق دستوری که دردفتر وجود دارد برای رسیگی اعلیحضرت به تهران بروم و
به آن شهر حرکت کرده وپس از ده روزمشکل آنجا را نیز به کمک بازپرس دیوان کیفر حل نمودم وبه تهران  فرماییتشریفاز 

 مراجعت کردم.

رای بررسی وزیر با اعزام در اراک ما بین فرماندار ورئیس دادگستری اختالف افتاده بود وهر وزارتخانه ازمامور خود دفاع میکرد. ب
 مور را تعویض کردند وبه تهران مراجعت کردم.أم هردو اظهارنظرم موافقت کرده بودند که آنرا نیز حل کرده و من و

وزارتخانه را بشناسم وبا آقایان کالنتری مدیرکل بازرسی، دکترفتح اله جاللی  دستگاه و برای اولین بار توانستم وزارت کشور
دکتر محسن نصر مدیرکل عمران که همه از دوستان بودند دیدار کنم.  در ضمن مالقات با آقای فروهر  سیاسی و{  ۀادار }مدیرکل 

گفتند که ازین که  از  سفر رادادند و ۀالعادفوق انتظار خدمت وایام خدمت وهزینه و ۀایشان دستور پرداخت چهار ماه حقوق دور
چون اجرای قانون عمران مورد توجه مخصوص  ه این اشخاص اطمینان ندارم وب کالس وتدریس قانون عمران راضی نیستم و

را  ،نزدیک است فشانوبه که از توابع تهران و اعلیحضرت میباشد به نظرم باید تو مستقیم عمل کنی و برای امتحان بخش عارو
 ای تهیه کنی.  درنظر بگیری وبرطبق قانون برنامه

کارشناسان مامور اجرای طرح عمران شدم.   با دریافت اطالعات الزم از اهالی  کشاورزی وشش مهندس  همراهبدین ترتیب من به 
زراعت به اطالع وزیر  ۀطرح الزم تهیه وهمچنین برنامه عمرانی احداث راه عبور وسایط نقلیه به دهات وتغییر وسیل ،آمار ۀوادار

و شخص وزیر به استحضار اعلیحضرت رسانید.  پس از  شدخاصی تهیه  ۀدستور داد که این طرح به همین نحو در ورق رسید و
درقزوین دوم اسفند دستور دادند که این طرح را در قزوین پیاده نمایم که این طرح  رسیدگی دستور اجرای برنامه راصادر نمودند و

 شروع شد. 

 فارس جیخل بنادر و خوزستانبازرسی 

قای فروهر برای رسیدگی به امور خوزستان و بنادر خلیج آیت وزیر کشور مع افی به تهران اجضار شدم که بهتلگر 1613اسفند  35
اسفند آقای فروهر به سمت وزیر صنایع ومعادن   38مقدمات مسافرت تهیه وبه انتظار روز حرکت بودیم که در . فارس برویم

ن ابالغ کردند که حسب االمر پس از سپری شدن ایام تعطیلی نوروز به م .منصوب شدند وتکلیف مسافرت را معلوم نکردند
 انجام دهند. اعلیحضرت همراهان آقای فروهر مسافرت منظور شده را تمامًا
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نفر بودیم. ریاست هئیت به عهده دکتر فالتی بود و با آقای فاطمی  13ششم فروردین با قطار راه آهن عازم اهواز شدیم.  با همراهان 
سن نصر ودو نفر از وزارت بهداری وچند شخص دیگر بدون اینکه برنامه معینی استاندار خوزستان، سرمهندس انصاری، دکتر مح

 برای این مسافرت وعلت وموجبات آن ذکر شود به اهواز رسیدیم. 

ن کشتی درحال آچند روزی در انتظار کشتی بزرگی که قرار بود در اختیار هئیت گذاشته شود ماندیم تا اطالع دادند که  در اهواز
در آنجا منتظر دستور بمانیم )من در روزهائیکه به  اطالع به تهران که باکشتی مسافر بری انگلیسی به بوشهر برویم و تعمیر است. با

آبادان رفته بودیم برای دیدار دکتر راجی نوه عموی مادری خودم که ریاست بهداری شرکت نفت را به عهده داشت به منزل او رفتم 
سار بایندر برای خانم دکتر میک بسته تقدیمی از سوی تی دم یک اتومبیل مدرنی ایستاد وودرهمان زمان که در منزل ایشان بو

ای بود که نظیر آنها را درتهران ندیده بودم ومسلم بود که وسایل زنانه فرستاده بودند که در حضور من باز کردند که در بسته کیف و
 ازخارج ایران تهیه شده بود(. 

نفر با آن مسافرت کنند وشش یت بگذارند که ششئسیده بود که کشتی کوچک شهباز را به اختیار هبه فرمانداری بوشهردستور ر
ای که دارند از راه خشکی بنادر را بازدید کنند. در نتیجه آقای دکتر فالهی وفاطمی وسرمهندس انصاری ودکتر نفر دیگر با وسیله

 محسن نصر ومن ویک مهندس جوان با کشتی عازم شدیم. 

 
 شتی شهبازک

آمیز بود ودر کشتی برای هریک اطاقی منطقه را میدیدیم بسیار دیدنی وتجربه آندیدن خلیج فارس وجزایر برای ما که اولین بار 
ماده کرده بودند. با صدای زنگ در سالن غذاخوری حاضر میشدیم. ناخدا در رأس میز ومعاون او درمقابل ایشان و ما شش آجداگانه 

 سوی میز ناهارخوری قرار میگرفتیم.  تمام رسمی  در دو نفر نیزبا لباس

پس از نیمروز به بندر لنگه رسیدیم.  قرار شد روز بعد وارد  بندربشویم. روزبعد با  5قشم، ساعت  پس از بازدید از جزیره کیش و
چنانچه اطالع دادند این عده نیز ت. نفر سکنه داش 1651قایق وارد بندر شدیم.  بندرلنگه در آن تاریخ بنا برگفته بخشدار کمتر از 

  ۀکه هم بود طبقه وبسیار خوب بندر لنگه دارای ساختمانهای دو ترک میکنند. بندر رابه تدریج  ساکنان  رو به تقلیل میرود و
مورین أم ۀندرفتار زن ۀوضع زندگانی در این شهر در نتیج . بودند های چوبی مسدود شده های آنها با کرکره ساختمانها خالی وپنجره

دارای  های بزرگ دراین بندر ساخته میشده وسازی بوده وبیشتر کشتیدولت به این حال در آمده بود. با اینکه زمانی مرکز کشتی
ای است برای آب آشامیدنی نیزمشکل فراوانی داشت.  زیرا آب مصرفی شصت هزار جمعیت بوده. اکنون به جز این که بندر بیکاره
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آوری میشد که پس از ها وارد وجمعها به این برکهزمین از حفر شده که آب باران پس از شستشوی کوچه ها وهای روباز برکه
 استفاده میکردند که امراض مختلفی را موجب میگشت.  ها برای آشامیدننشین شدن مواد داخل آب از آبهای داخل این برکه ته

میگردید که مصرف آن  موجب پیداشدن کرمی در  26ایجاد مرض پیوک این وضع آب در تمام بنادر جنوب وجود داشت که سبب
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 

 مریض میشود. کامال بیرون بیاید واگر این کرم دربین انجام اینجار پاره ویا بریده شود موجب مرگ 

آورند واین لنگه مشاهده کردم که در کنار دریا چند نفری به دریا میروند وپس از کمی جستجو مقداری صدف با خود میدر بندر
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 

شده  ماده میکنند واین صدفهای آمادهآدیگری این صدفها را  ۀار این افراد رفتم ودیدم که عددبه دی ه من را جلب کردوموضوع توج
 به کشتی آلمانی که هر پانزده روز یکبار به آن بندر میاید میفروشند.  برای هر صدف را به بهای یک ریال

آنها گفتند آن صدفها دارای  مروارید است ؟ اندازید برای چیستیا میدر به دوبارهیل اینکه بعضی از صدفها را از آنان پرسیدم  دل
همچنین موجب ناراحتی ما را  وسایلی برای صدور آنها نداریم و وچون با وضع فعلی ما حق نداریم این مروارید ها را صادر کنیم و

 فراهم میکنند از در آوردن آنها خودداری میکنیم .

های سرپوشیده استفاده کرده بودند  هنگام رسیدیم در این چزیره برای جمع آوری آب از برکه ۀه به جزیرپس از دیدار از بندر لنگ
به  و دهدشستشو را ها نمیفرستادند تا نخستین باران مسیر آب  وبرکه ها را به نوعی ساخته بودند که آبهای اولیه باران را به برکه

ها روان میکردند و دارای پله و شیر آب بود وچنانچه ساکنین میگفتند آب  ا به برکهسپس آب باران صاف وتمیز  ر شود، دریا ریخته
 تی ومرضی تولید نمیکرد. حآشامیدنی  نارا

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 
سربازان ومامورین نیروی دریایی مقیم جزیره است. در مراجعت از  ۀبود که ناخدا توضیح داد که آذوق کوچک گونی محتوی موادی

این  .جزیره باز یک گونی محتوی موادی در قایق کوچک بود ودر روز دوم به همین ترتیب با قایق کوچک به جزیره دیگری رفتیم
با دست زدن وتکیه به نقاط مختلف گونی احساس  و ،ی گونی نشستمرو ،ن برای همه جا نیستتبارمن به دلیل این که برای نشس

ست. در مراجعت از جزیره نیز ت بلکه مواد دیگری در داخل گونیها محتوی مواد آذوقه نیسکردم که  برخالف اطالع ناخدا گونی
 همین رویه را انجام دادم وبرای من مسلم شد که داخل گونی ها مواد خوراکی نیست. 

این مسافرت به موضوع دیگری نیزبه شرح زیراتفاق افتاد: روزی که به سوی بوشهر جرکت میکردیم دربین خلیج فارس در جریان 
 ۀناخدا موفق شد دو فروند کشتی که در ظاهر محتوی  گاو وگوسفند بود به عنوان اینکه مشغول قاچاق هستند توقیف کند.  کلی

                                                 

فیالریا مدیننسیس (، ِکرم انگلی َنخْدیسی که درازای بالغ آن به بیش از یک مرت هم می رسد و در پیوک ، در اصطالح علمی دراُکنکولوس مدیننسیس )یا سابقاً  86
نکولوسیس ( تا حدود دو بافتهای زیر پوستی آدمی و بعض پستانداران نواحی گرمسری جای گرفته باعث بیماری دردناک و گاهی ُکشنده ای می گردد. این بیماری )دراکُ 

ره ان شایع بود.ِکرمینه پیوک در بدن سخت پوستاِن کوچِک آب شریین )مثالً سیکلوپس ها( رشد می کند و با آب آشامیدنِی آلوده از طریق دیوادهة پیش در جنوب ایر 
 guineaذیل "  ،و بافتهای روده به زیر پوست پستانداران راه می گشاید، در آجنا بالغ می شود و پس از چندی پوست را شکافته سخردرمی آورد ) فرهنگ وبسرت

worm" ؛ لیرته ، ذیل "filaire دینی  منسوب به مدینه در حجاز، و در بعض زباهنای اروپایی به
خ
خدخنی / امل

کرِم  »و «  کرِم گینه »" (. این انگل در عربی به الِعرْق امل
اری آن به عرق املدنی شیوع آن در مدینه بوده ، چنانکه ابن (. علت نامگذ 186؛ ثابت بن قـُر ه ، ص 894ـ893رجوع کنید به شلیمر ، ص  معروف است )«  مدینه

(. در فارسی آنرا، عالوه بر پیو/ پیوک ، 166 ـ165ص  طاوس ، به نقل از قسطابن لوقا در کتاب تدبری االبدان فی السفر ، آن را از بیماریهای سفر حج نوشته است )
یکی را حکایت کنند از ملوک / که  »به این انگل اشاره کرده است : «  رشته »( با نام 30اژه ها(. سعدی )ص اند )برهان ؛ دهخدا، زیراین و  رشته و نارو نیز نامیده

 «. بیمارِی رشته کردش چو دوک
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ندانی نمود. دوکشتی را هم با طناب به دنبال کشتی خود به سوی بوشهر جرکت داد ناخدای هردوکشتی را در انبار کشتی ز افراد و
 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 
وی گاو را به کشتی ما چسبانیده وپلی بین دوکشتی تکشتی های توقیف شده محاطاقم به بیرون نگاه کردم ودیدم یکی از 

ایکه شامل قالی وقالیچه بود را به داخل کشتی ما انتقال  بسته ای از سربازان از انبار کشتی فوق اجناس قاچاق و ایجادکرده وعده
کشتی دیگر را نیز به همین  ی تخلیه شده ومعلوم شد که این کشت رکت کشتی ما شروع شد وح میدهند وپس از انجام اینکار

 بالکن کشتی شبها استراحت میکردند نگفتم.  رجرا را به دوستانم که همه آنها دمن این ما .ترتیب تخلیه کردند

 در حالی که هردوکشتی حامل گاو وگوسفند را به دنبال میکشید و گشت در خلیج به گردش خود و ۀفردای همان روز ناخدا به ادام
از حرکت به سوی   ،گاوها موجب ناراحتی آقایان دکتر ایالتی وفاطمی وانصاری را فراهم کرده بود ۀکنندع ناراحتوض

موجب گفتگو با ناخدا شده بود. من مداخله کردم وبه نوعی موضوع راخاتمه دادم. فردا صبح به بوشهر  بوشهرخودداری میکرد و
که به فرمانداری برویم.  ولی مدتی طول کشید تا با زحمتی چمدانها را آوردند رسیدیم ودر گمرک منتطر چمدانهای خود بودیم 

مجلس موجودی کشتیهای قاچاق را آورد که چون شما در کشتی وتشریفات گمرکی انجام شد.  در این وقت رئیس گمرک صورت
نمائید.  من همراهان را  ءامضا و مجلس موجودی کشتی های توقیف شده را تصدیقبودید که این کشتیها را گرفتند، این صورت

 خودداری کردیم. به فرمانداری رفتیم ودر فرمانداری دریادار ءمتوجه کردم که دخالت ما در این مورد درست نیست واز امضا
 ناخدا به وجود آمده بود رفع مشکلی که با ظلی که نماینده  نیروی دریایی در بوشهر بود برای دیدار همراهان و { عبدالله }

 عذرخواهی کرد. 

هرمز ما را به بندر لنگه رسانید.  در  بهار بودیم ناخدا با عجله بدون توقف در هنگام وپیش از رسیدن به بوشهر زمانی که در چاه
مده است. ناخدا هم آزمانیکه هنگام غروب  به بندرلنگه رسیده بودیم صدای توپ ما رامتوجه کرد که کشتی دیگری به بندر لنگه 

لشگر فارس در کشتی مقابل هستند واین تشریفات  ۀخبر داد که درکشتی دیگر، ناخدا بایندر وسرلشگر عمیدی فرماندبه ما 
امی هم برای احترام آنان بوده است. بالفاصله از ما خواست که با قایقی به دیدار آقایان برویم. همراهان من در این باره ناراحت ظن

که فردا به این مالقات برویم. در اینجا باید یاد آوری کنم که با ناخدا بایندر و من در مدرسهبودند. پس از مشورت تصمیم گرفتیم 
 مهندسی دارالفنون که تازه تشکیل شده بود  یکسال همکالس بودیم وسرلشگرعمیدی نیز از دوستان بسیار نزدیک من بود. 

عضو این کمیسیون بودم متوجه شدم که آقایان همدیگر صبح روز بعد که با قایق به دیدار آقایان رفتیم من که کوچکترین 
مذاکرات زیادی در مورد این  در سالن کشتی نشستیم و. طرفین رابه همدیگر معرفی کردم و هرفت جلو رانمیشناسند ناچار شخصًا

تائید سرلشگر عمیدی نیز  مورد اند وپیشنهادی که ایشان به اعالحضرت کرده دربارۀ کرد یندر تقاضابازدید انجام شد.  دریادار با
را با این پیشنهاد به دفتر مخصوص شاهنشاهی مخابره کنیم. متن خودمان با رمز مخصوص موافقت  نظرکرده وما هم اظهار ،هست

ژاندارم وپلیس تحت نظر  این پیشنهاد این بود که از بندرخرمشهر تا بندر گواتر تا بیست فرسنگ از ساحل تمام نیروی انتظامی و
 یار نیروی دریایی قرار گیرد. واخت

زبان ترکی به آقای دکتر فالتی توجه دادم که اینکار را امروز انجام ه ا تصمیم به موافقت گرفتند.  من بپس از مذاکره همراهان م
 و تعویق انداختاین کار را به  گفته من ۀمذاکره وتصمیم اتخاذ کنیم. ناخدا بایندر متوجه شد که دکتر فالتی در نتیج ًاندهند تا بعد

توجه ناخدا بطور محرمانه  دور ازدر کشتی  در هر حال بدون اخذ تصمیم مالقات خاتمه پیداکرد. به کشتی خودمان برگشتیم و
وضع این ناحیه اطالع کافی  از داخل مملکت و توجه آقایان راجلب کردم که ما به هیچ وجه صالح برای چنین اظهار نظری نیستیم و

تی که ما شش نفر در آن در این است که در این موضوع دخالتی نکنیم وآقایان را متوجه کردم که همین کش نداریم.  مصلحت
ناخدا خبر دادیم که ما صالحیت اظهارنظر رانداریم ودر نتیجه کشتی  ۀفردا بوسیل یش تصدی قاچاق را به عهده دارد وببودیم کما

 تیمساران رفت.
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عت میکردیم دست راست من به کناره نبردبان کشتی گیرکرد وتمام آستین دست راست من از روز دوم که از بندر به کشتی مراج
ستین را به هر صورت هست ترمیم کنم که قابل پوشیدن باشد تا به جایی آسعی کردم  به اطاقم رفتم و باال تا پایین پاره شدکه فورًا

راکه همراه داشتم به  یدوشامبر زنگ ناهار زده شد ناچار من رب ،ترمیم در همان موقعی .برسم که بتوانم لباس دیگری تهیه کنم
نرور آستین را به هر نحوی بود اصالح کردم ودر روزهای بعد آهم. دوش انداختم وبرای شرکت در صرف غذا به ناهارخوری رفتم

آقای ناخدا بود، یکماه می چندی پیش که بیش از باید تذکر دهم که از .باهمان لباس معمولی مانند سایرین برای حاضر میشدم
 . ناخدا ومعاونش با پیژامه در سرمیز جاضر میشدند ولی ما دوستانه رفتار میکردند وما همواره با لباس حاضر میشدیم ومعاونش با

 کرد که در آینده توضیح خواهم داد. این موضوع در سرنوشت من  اهمیت بسیار زیادی پیدا

 جانیآذربادر  تیمورأم

به تهران مراجعت کردم که با رسیدن به تهران حکمی به من دادند که فورا به آذربایجان حرکت کنم وچون  1611 خرداد 13روز 
الدوله کاظمی استاندار آذربایجان شرقی به سمت سفیر ایران درافغانستان معرفی شده بود تا اعزام فرماندار یا استاندار آقای مهذب

 امور مربوطه را تحت نظر بگیرم.

داد به اتفاق پسرم که ایام  تعطیل تابستان را میگذرانید به تبریز حرکت کردیم. نخست من برای دیدار برادرم که در رضائیه خر 15
اقامت داشت، سه روزی از او دیدن کردم.  در مراجعت به تبریز چون آقای سلیمان کلهر را به سمت فرماندار تعیین کرده بودند، 

ذربایجان برای رسیدگی من آاز آنجائیکه از تهران پرونده های زیادی از بخشهای مختلف  د وخود به کارها رسیدگی کرده بو
شهر به آن مادرم با چهار اوالد من، ایام تابستان را برای رسیدگی به امالک موروثی خود در مشگین فرستاده بودند. شوهرخواهرم و

 انجام امور پرداختم. به  و شدم شهر رفته بودند. در منزل خواهرم در تبریز ساکن

هرروز به یکی از شهرها میرفتم وپس ازرسیدگی وانجام کار به تبریز مراجعت میکردم وچون کلیه امور ارجایی را انجام داده بودم 
 ۀتصمیم داشتم که اول شهریور به تهران مراجعت کنم که با دستور تلگرافی ازسوی وزارتخانه انجام اجرای قانون عمران را درکلی

در شهریور ماه وحداکثر پانزده روز تهیه کنم که به  را های مربوطهتاکید کرده بودند که تمام برنامه ربایجان به من واگذارکردند وآذ
 .  ودتهران برای تقدیم به حضور اعالحضرت فرستاده ش

امور را انجام  یکروز مسافرت وبخش بودند وحتی اگر میخواستم برای هر بخش  66با توجه به اینکه دو آذربایجان در آن تاریخ 
بایست تا اواسط مهر باید در آذربایجان بمانم، لذا با برنامه معینی بخشداران هر ناحیه را به تبریز روز الزم داشت و می 66دهم 
برنامه  ۀتهی و دادم عمل کرده بودم، انجام فشانوبه دستور کلی به همان نحو که در غار و یه خواستم وبا دادن تعلیم وئورضا

تصویب برنامه معین  شورای بخش و تشکیلساعت معینی برای  با توافق هریک از  آنها روز معینی و دادم و وصورتهای مورد لزوم را
ت ده صبح در درساع همان روز به مرند رفتم و ریز شروع کردم وبقبلی از ت ۀبدین طریق از روز دهم شهریوربراساس برنام کردم و

با  .یه رسیدمئوشب به رضا رفتمشاهپور  فاصله به سوی بخشهای دیگر مانند ماکو والبسپس  و برگزاری کردهرا شورای بخش آنجا 
ی تلگراف هرشهری رؤساغافل از این بودم که  استفاده از اتومبیل شهرداری تبریز این مسافرتها را انجام میدادم. ۀداشتن اجاز

 مراغه و یه به میاندوآب وئروز بعد ازرضا  .به دربار گزارش دهند ن را فورًادستور داشتند که عملیات مامور اجرای قانون عمرا
دیدار مادر  به شهر ماندم وینگیکروز در مش. شهر رسیدم ینگبه سراب واردبیل ومشکرده بعد به تبریزمراجعت رفته و  آذرشهر 

  .س از دوماه مسافرت برای من بسیار دلپذیربودکه پ ،من نیز بود نایل شدم ۀوخواهر وچهار فرزندم وشوهر خواهرم که پسر خال

خود ببرم که  پسرم هاشم با اصرار ازمن خواست که او را هم باکه  شهر به اهر رفته وشب مراجعت نمایممیخواستم از مشگین
حرکت ایستاد و ناچار  ای ازکیلومتر اتومبیل دربین دره 31پس از  ًااتفاق !تان خراب شوداو گفت امیدوارم اتومبیل . موافقت نکردم

حرکت  ۀاتومبیل آماد وبرسد شش روز طول کشید تا یدکی  الزم برای تعمیر اتومبیل تعمیر آن  و کردیم شهر مراجعتبه مشگین
زیرا من فروهر را وزیرصنایع وتجارت  ،فروهر به من رسید که موجب تعجب من شد ءاین شش روز تلگرافی به امضا ۀ.  درفاصلبشود
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به سمت وزارت دوباره ولی پس از کشف رمز معلوم شد که ایشان  .خانه با من چه کار داردتعجب کردم که این وزارت ومیدانستم 
 از کارهای عجوالنه من توضیح خواسته است. دستورات مفصلی داده و کشور منصوب شده و

زیررسید که تا اطالع ثانوی در اردبیل بمانم. از تا تلگراف جدیدی از و ،ناچارا به اردبیل حرکت کردم وبه کارهای اردبیل پرداختم
این تلگراف بسیار ناراحت شدم چون اصرار داشتم که شخص مورد نظرم را که قرار بود در آخر شهریور  برای یکسال به کردستان و 

و با خواندن  فألی زدم،تسسندج برود را مالقات کنم.  آنروزرا بسیار ناراحت گذراندم وشب نیز خوابم نبرد ونزدیک صبح از حافظ 
 همان روز به تهران حرکت کردم.                                              دنبال راننده فرستادم وفورًا« معشوق هیچ حایل نیست میان عاشق و» بیتی با این مصرع

                                             خواهد خدا اگر ریخ سسب عدوشود

را وزیر مراجعه کردم. آقای وزیر م دفتربه  به وزارت کشور رفتم و مستقیمًا به تهران رسیدم و 1611شهریور 61صبح روزساعت ده 
هیچکس را راه ندهد. آقای فروهر بدون مالحظه وبا ناراحتی بسیار شدید از  و ستهه مستخدم دستور داد که دررا بپذیرفت وب فورًا

 تا آنجا که ممکن است بوسید وبا ناراحتی زیاد در مقابل من نشست. راوممیز برخواست وبه سوی من آمد  پشت

توکردم وتو  ۀبسیار متاسف هستم از اقدام وعملی که دربار »که موضوع چیست وچرا ناراحت هستید گفت  از من بعد از اصرار زیاد
اند که برای من موجب بسی تاسف راهم کردهکننده ای را برای تو فناراحت مشکلبینم می را به مسافرت جنوب فرستادم که اینک 

 . « خالصی یافت مشکلمیتوان از این  نمیدانم به چه نحو است و

بود  رئیس ستاد کل ارتش به وزیر کشور نوشته شده « سرلشگر ضرغامی »ای را به من نشان داد که از سوی با اصرار وتمنای من نامه
بود که گزارش نیروی دریایی به شرف عرض همایونی رسید که درضمیمه مالحظه  دستوری که داده بودند مفهومش در این حدود و

دستور دهید امر مطاع ملوکانه به  ایرانیان بشود و ۀرا بطوری تنبیه نمایید که عبرت کلی « تربیتبی »امر فرمودند این  میفرمایید و
 موقع اجرا درآید ونتیجه راگزارش دهید تا به عرض همایونی برسد. 

دوشامبر در سرمیز من بود که روزی که درمقابل بندر لنگه در موقع صرف ناهار با رب ۀقسمت از گزارش نیروی دریایی دربارآن 
ام گرفت وبه آقای فروهر گفتم گزارش م.  من با خواندن این گزارش خندهبود هناهار حاضر شده وبرخالف روش نظامی رفتار کرد

تان توضیح میدهم که درمراجعت از بندر دست راست من به یک چیزی روی برای اطالع دروغی دربین نیست، ولی صحیح است و
ناچار در  ،آستین راست کت من از باال تا پایین پاره شد وقابل پوشیدن نبود وآخرین لباسی بود که درتن داشتم نبردبان گیرکرد و

دوشامبرم رابه جای کت پوشیدم زدند ومن ناچار رب ر رااطاق خودم مشغول ترمیم آستین بودم ولی قبل از ترمیم کتم، زنگ ناها
منظورشان رفع  تان برسانم که ناخدا ومعاونش به دفعات با پیژامه سرناهار حاضر میشدند و وبرای صرف  ناهارحاضر شدم. به اطالع

هر ناراحت شد ومن  آقای فرو. لباس شرکت میکردیم با استراحت بود ولی ما شش نفر به استثنای آنروز همواره خستگی و
 ید. ئتذکردادم که میتوانید از آقای دکتر فالتی ودکتر محسن نصر ومهندس اسفندیاری استفسار فرما

که دیگران است ولی موضوع قابل اهمیت این است که به این طریق اقدامی  ۀتر از گفتوزیر در جواب گفت برای من گفته تو صحیح
پس  ،نسبت به تو به صورت بدی تعییر دهند یا اقاًل حضرت را نسبت به هئیت اعزامی ونظر اعلیاین است که  بکنندمیخواهند 

 مطالب دیگری باید در بین باشد. 

مالقات بندرلنگه با تیمسار  ها وهای موجود در قایقکیسه واقعه در منزل دکتر راجی و ،مطالب مربوط به مسافرت ۀآنگاه من کلی
د اقدام من که با این پیشنها و ،ت آنان برای موافقت هئیت اعزامی با پیشنهاد نیروی دریاییدرخواس و ،سرلشگر عمیدی بایندر و

های متعددی از آن  محتوی گاو بود وشبانه مقدار زیادی قالی وقالیچه وبسته قاچاق که ظاهرًا ظاهرموافقت نشد وتوقیف دوکشتی ب
خودداری  ءموجودی آن دوکشتی که با مخالفت من از امضا جلسۀرت صو یاصرار به ما برای امضا و ،کشتیها به کشتی ما آورده شد

 یره را بطور مشروح شرح دادم.  غ اختالف دکتر فالتی وفاطمی ومهندس انصاری را با ناخدا و و  ،کردیم
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  13شب شان رساندم که نصف آقای فروهر با شنیدن این گزارش از من پرسیدند که چرا در مراجعت گزارش ندادی ومن به اطالع
این  ۀاطالع ندارم که آقایان در بار ام واصواًلخرداد مرا به آذربایجان فرستادند که امروز برگشته 15 خرداد به تهران رسیدم و

علل وقایع توضیح دهم. ولی در صورتیکه شما در  ۀاند که مطلبی درباراز من هم نظری نخواسته اند یا نه ومسافرت گزارشی داده
 همه وقایع را به استحضارتان میرساندم.  زارت کشور بودید مسلمًامراجعت من در و

ی تلگراف چهار شهر در یک روز رؤساسپس آقای فروهر پرسیدند که موضوع اجرای قانون عمران در آذربایجان چه بوده است که 
به  را تصویب و هاشهر آن ۀدر این شهرها حاضر شده وشورای بخش را تشکیل داده وبرنام به دربار گزارش دادند که شخصًا

 مور کردند که به وزارت کشور برگردم وأمن رام اند واعالحضرت ازاین عمل بسیار ناراحت شده. ایشهرهای دیگر عزیمت نموده
 امور را تحت نظر بگیرم. 

بخش  66با توجه به که در مدت پانزده روزباید تمام دستورات انجام گیرد ورا به اطالع ایشان رسانیدم درپاسخ جریان تلگراف 
 نداز قبل شد ترهای باال آقای فروهر ناراحتبا توضیح . دستورمرکز انجام گیرد که انجام دادم به طریقی ،امکان انجام آن ممکن نبود
 ومدتی به تفکر پرداختند.

آقای -ع این گرفتاری نداشتم امیدی به رف ،من به منزل رفتم وبا اطالعی که ازموقعیت آقای فروهر پس از اختالف با فرانسه داشتم
خستگی زیاد با  ۀ.  در نتیج31فروهر سفیردرپاریس که بود به خاطر رویدادهائی در فرانسه به محض بازگشت به ایران، توقیف شد

صبح روز بعد که از خواب بیدار شدم در کنار تخت خواب با دواهای مختلف ) فلوس وروغن . سیدن به منزل به استراحت پرداختمر
 تون ( روبرو شدم.زی

بیند.  او مرا ب الدوله خواسته تا بیاید واز آقای لقمان پس از پرسش از خواهرم معلوم شد که  خواهرم متوجه تب شدید من شده و
خوابیده بودم.  من فلوس را  .  من در تمام مدت بیهوش وبود رفته نیز پس از بازدید این نسخه را نوشته ودستور آن را داده و

ایشان تلفنی از دکتر  و کرد ناراحتی شدید به خواب رفتم که خواهرم دوباره به ایشان مراجعه باز با 13ولی ساعت  ،خوردم
با گرفتن خون من رسیدگی فوری،  خواسته که به منزل من آمده و ،تجزیه خون بودند یاستین که دارای البراتوار مخصوصذوالر

در نتیجه بیماری به  یق کنین داده بودند.  من هرروز کنین تزریق میکردم ودستور تزر مرض من را ماالریا تشخیص داده و
 وزارتخانه نرفتم. 

به  ظهررئیس دفتر وزارت کشورتلفنی به من اطالع داد که آقای وزیر با شما کار فوری دارند وفورًاازبعد 1روز چهارشنبه ساعت 
ای دوباره ایشان تلفن کرده واطالع پس از چند دقیقه ،به حرکت نیستموزارتخانه بیائید. من بیماری خود را شرح دادم که قادر 

برای مالقات آقای وزیر بیائید. من چون  دادند که فردا صبح اتومبیل مخصوص برای آوردن شما به وزارتخانه فرستاده میشود وحتمًا
به همین  آمدی شده باشد وفتم که باید پیشاطمینان یا ،آقای فروهر شرفیاب میشود 11اطالع داشتم که روزهای چهارشنبه ساعت 

 دلیل روز پنجشنبه با زحمت زیاد به وزارتخانه رفتم.

 ستانیوس بلوچستانمأموریت 

که به من داده بودی  تیهاتوضیح ۀدر شرفیابی کلی »به من اطالع داد که  خوشحالی پذیرفت و و آقای فروهر من را با فراغت خاطر
این شخص  ،همه را با دقت شنیدند.  حتی علت عدم گزارش را هم ذکر دادم که ایشان بالفاصله فرمودند و به اطالع ایشان رسانیدم

                                                 

از پاریس شد و مدتى  نوشتند كه منجر به بركنارى و احضار فروهر زیر خمتار ایران در پاریس گردید، بعضى از مطبوعات فرانسه علیه ایران مطالىب مى و 1314  در  81
 ششم(.-ى جم به ترتیب به كفالت وزارت كشور، وزارت پیشه و هنر و وزارت كشور برگزیده شد. برگرفته از کتاب: اثرآفرینان )جلد اول بیكار ماند تا در كابینه
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درست است. بالفاصله با تلفن به  دستگاه دولت است. آنچه به اطالع رسانیده مسلمًا ۀفهمید العمل ودرستکار ومستخدم صحیح
یز دستور دادند که سرهنگ مزینی فورا به جنوب برای بازرسی نیروی سرلشگر ضرغام  دستور ابطال  دستورقبلی را صادر کردند ون

این شخص را  »که  پس از این دستور به آقای فروهر دستور میدهند  «. فتن هم به آقای حکیمی مراجعه کندقبل از ر دریایی برود، و
بریاست سرکشگر امین در  -نظامیان اختالف دستگاه  ۀبهترین کسی است که میتواند دربار به بلوچستان وسیستان بفرستید و

نژاد رسیدگی نموده وپس از تعیین مورد اختالف استاندار نظامی آنجا سرهنگ مکری و –سرتیپ شعری درسیستان  زاهدان و
 . « به اطالع برساند ،با رمز دربار که به او داده میشود وبدهد، هم تشخیص  مقصر را

آقای  هب اشت ودچون در سیستان مرض وبا وجود   ر داد که فورا به انستیتو پاستور بروم.آقای فروهر پس از اظهار مطالب باال دستو
تا ترتیب  ممراجعه کن ایشانانجام دهد.  پس از آن  به  را گیری وبابرای جلوگیری از  ات الزم رااقدام کنم که مراجعهدکتر بهرامی 

 .ندبلوچستان بده مسافرت تو را به سیستان و

ایشان  و ند،بود 3و  5و  2های کالساستاد تاریخ طبیعی  دارالفنون ۀمدرستحصیلی من در  دکتر بهرامی که از زمان برای دیدن من 
با تلفن به  از انجام هرگونه اقدامی خودداری نکرد و . رفتم پاستور به انستیتو بیماری ماالریای که داشتم با اطالع بودند، ۀاز سابق

 ضررقطعی خواهد داشت. مسافرت وضع فعلی جسمی ایشان  آقای فروهر اطالع داد که با

تصمیمی اتخاذ شود تا  و تشکیلاول  ۀدرج ءابشده که کمیسیونی از اط من که به وزارتخانه مراجعت کردم دیدم دستور فوری داده
طوالنی دستوردادند  هایمشاوره پس از شد و  تشکیلمین نمایند واین کمیسیون أموجبات حرکت حکیمی را به هر نحو که باشد ت

با  پیشگیری وبا هیچ اقدامی نمیشود کرد. آقای فروهر ۀدربار گیری از تب فعلی هرروز یک آمپول کنین تزریق شود وبرای پیش
دستور این  تنبیه من وهمچنین توجه ایشان به من و ۀبا توجهی که اعلیحضرت را وادار به لغو دستور دربار توجه به بیماری و

چنین خطری که من با آن روبروشده بودم  ۀمن برای جبران محبتی که ایشان در بار بسیار ناراحت دیدم و ،بودند مسافرت کرده
تان که با اقدام » وبرای خوشایند و رفع ناراحتی ایشان گفتم ،انجام دهم هرطور شده تصمیم گرفتم این مسافرت را ،بودندکرده

من را نجات دادید، وظیفه خود میدانم که  معلوم نبود چه سرنوشتی داشته باشم وموجب رفع خطراز من شد و در غیر این صورت 
. وبه هر ترتیبی بود موافقت ایشان را برای انجام این « انجام این ماموریت رابا همه خطراتی که ممکن است داشته باشد بپذیرم

متی من طبیبی همراه من باشد تا به هر نحوی ماموریت جلب کردم ودستور دادند که درتمام مدت ماموریت برای کمک به سال
 هست اقدام کند.

مرد  مردانگی شخص آقای ابوالقاسم فروهر دوست بسیار صمیمی و اینجا باید یادآوری کنم که فقط در نتیجه ازخودگذشتگی و
گاه این رادمرد را هیچ من این محبت درستکار وآبرومند بود که گرفتاری بسیار بدی که برای من فراهم کرده بودند رفع  شد و

 دو وبود کرده  سفارت ایران درپاریس پیدا ۀکه خود با وجود گرفتاری که دربار ،تا ابد سپاسگذار آن مرد هستم فراموش نکرده و

 چنانچه به اطالع شخص خود حد اکثر مردانگی خود را نشان داد و ۀآمد با رفتار مرداناین پیش ۀدربار ،روز در زندان رضاشاه بود
 .از آن تاریخ مورد توجه وعنایت خاص شاهنشاه رضا شاه قرار گرفتم، و موجبات خیراندیشی را برای من فراهم آورد ،رسانیدم

افغانی برای هر  ای در نتیجه از سوی وزارت جنگ سرهنگ دکتر امین ماموریت یافت که همواره همراه من باشد.  اتومبیلی با راننده
انجام  موریت به بلوچستان وأم و با او قرارگذاشتم که درتمام مدت باید تحت نظر میبودم. در این مکیلومتر یک ریال کرایه کرد

در اکثر شهرها  زاهدان رفتم و از راه تربت به بیرجند و بازرسیهای در شهرهای بین راه که ازراه سمنان ودامغان به مشهد و
 هران فرستادم.های بازرسی را انجام داده وگزارش آنها را به تموریتأم

رئیس شهربانی بیرجند علیه رئیس فرهنگ داده بود رسیدگی کردم ونتیجه را به اطالع تهران  شی کهگزار ۀدر بیرجند در بار 
نژاد استاندار سیستان وبلوچستان وارد شدم. درساعت ورود به استانداری به منزل آقای مکری رساندم.  سپس به زاهدان رسیدم و
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ای که با او و همسرش برخوردم که برای  دیدار پدر خود به آنجا آمده بود وبا  آشنایی و تماس و مراوده 1« نژادسروان مکری »با 
 اشت.  دوستانه وخوب با من د داشتیم، به همراهی او از پدرش دیدار کردم. استاندار با توجه به این آشنایی، رفتار ظاهرًا

وبازده بشوم.  ناچار ترتیبی دادم که به حد لزوم  ۀو وارد منطق بودم به سیستان بروماز روز بعد برای رسیدگی به دستور دربار ناچار 
 م ضد وبا را به راننده تزریق نمایند وُرِس ودر اختیار راننده بگذارند و شود راننده تهیه غذا وآب آشامیدنی برای مصرف خودم و

 با اهالی تماس نگیرد وبه همین ترتیب عمل کردیم.   موظف شود که درتمام مدت اشتغال من در داخل اتومبیل بماند وراننده 

کنم به بررسی  پیدا سیه دفتر فرمانداری بدون اینکه تمادر مدت قریب بیست روز هر روز بامداد به زابل میرفتم وپس از ورود ب
به زاهدان مراجعت میکردم. درتمام مدت که در زابل بودم چیزی نمیخوردم میپرداختم ودرساعت چهار پس از نیمروز 

 نوشیدم ولی پس از ورود به زاهدان بالفاصله دکتر امین کنین را تزریق میکرد وغذایی میخوردم .  ونمی

دیدن ورود من به  اب فرمانداری ایستاده است و ۀزابل متوجه شدم که یک افسر عالیرتبه در محوطفرمانداری  اولین روز ورود به
مور مرکز أازمن استفسار کرد که شما آقای حکیمی م تیپ زابل معرفی کرد و ۀسوی من آمد و خود را به نام سرتیپ شعری فرماند

اقرار کرد که در روز معین  به من اظهار کرد و شفاهی بعد از انجام آشنایی بدون مقدمه با وضع رسمی تمام مطالب واقعه را هستید و
ملی آقای أبدون هیچ ت تلفن به فرمانداری آمده و با بستن سیم تلگراف وسرباز شهر زابل را محاصره کرده  ز اینکه با گروهیپس ا

منطقه زابل وسیستان خارج  از ناحیه و ،نژاد استاندار را وادارکرده است که با اتومبیلی که از پیش آماده کرده بودسرهنگ مکری
 با ترمیم سیم تلگراف  دلیل عمل و  ومیکند که حق مراجعت به زابل را ندارد وخود به زابل مراجعت  بود گفته به او رسمًا !شود

من  علت انجام این کار را اطالع داده است.  ازروشن با دالیل مکفی  حوبا توضی کردهاررا به دربار تلگراف رفتار خود با استاند
 طالب منظور در گزارش را رسیدگی نمایم . م ،گزارش باال واسناد ومدارک ۀخواست که با مالحظ

راه دیگری به نظرم نرسید. در مدت بیست روز در زابل  ،از دو طرف تحقیق کنم با این وضع جز آنکه به اسناد ومدارک مراجعه و
بلوچستان نیز  کل قوای ۀشگر امین فرماندلبررسی میکردم. ناچار بودم با سر ل مربوطه رائرسیدگی واز دستگاه استانداری نیز مسا

از  استانداراطالع داد که تصمیم گرفته است که به چاه بهار برود و . الزم بود به ایرانشهر محل سکونت ایشان بروم که مالقات کنم
 من نیز خواست که در این سفر او را همراهی کنم.

ا سرلشگر امین ندارد. ناچار توسط سرتیپ درضمن ورود به ایرانشهر متوجه شدم که استاندار به هیچ وجه تمایلی به مالقات من ب
با آقای استاندار ودکتر امین به سوی جنوب رهسپار شدیم. با زحمتی به  بایندر که رییس ستاد لشگر بود مطلب را توجه دادم و

به نام اینکه  بهار برویم ومن با قراری که با دکتر امین گذاشته بودم بمپور رسیدیم. پس از دوروز تصمیم گرفتند که به سوی چاه
روز بعد نیز به استراحت پرداختم.  دکتر  و کرده وضع جسمی من از نظر خستگی زیاد ناراحت شده ام واز خوردن شام خوداری

 امین از من بازدید کرد وبه اطالع استاندار رسانید که من قادر به ادامه این مسافرت نیستم.

افسران  امین آماده مراجعت به ایرانشهر شدیم. دکتر امین گفت که یکی از آقای استانداربه مسافرت خود ادامه داد ومن ودکتر
اتوموبیل به سوی ایرانشهر حرکت  با آشنایی ایشان با دو  ؛موریت خود را تمام کرده نیز عازم ایرانشهر استأدوست ایشان که م

ی نخواهیم داشت.  مشکلسیدن به ایرنشهر ها گفتند تا رراننده ولیکردیم. من پیش از حرکت متوجه بنزین اتوموبیلها شدم 
 ۀساعت سه بعد از ظهر رانند دو اتوموبیل به علت تمام شدن بنزین از جرکت باز ماندند و هرپس ار مدتی در بین راه  متاسفانه 

زده ساعت سرهنگ را پیاده به ایرانشهر فرستادند تا از سرلشگر امین درخواست کند تا برای ما بنزین ارسال کند.  پس از یا
فردا ی آنروز با سرلشگر امین مالقات کرده ودستگاه ستاد کار . از نیمه شب به ایرانشهر رسیدیم سه پس اتومبیل با بنزین رسید و

 روز بعد با سرهنگ دکتر  امین به زاهدان مراجعت کردیم.  خود را انجام داده و
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از من ای گرفتن نتیجه نهایی دوبار دیگر به زابل رفتم. استاندار پس از چند روز استاندار نیز از چاه بهار مراجعت کرد ومن بر
به زابل  ی آنروزفرداو همراهان که الدوله کاظمی سفیر ایران در افغانستان آقایان مهذباتومبیل من برای آوردن با خواست تا 

ی ادارات حضور داشتند ودر این رؤسا ۀیه زابل برود. شب بعد در منزل استاندار میهمانی مفصلی برپا شده بود که کلبند یدمیرس
محرمانه مطالبی بین آنها  یکی از آنها  ۀدربار میهمانی متوجه رئیس تلگراف شدم که چند پاکت تلگرافی را به استاندار تحویل داد و

 گذاشت.

 ر این مدت هیچ دستور وناگهان به نظرم رسید که د استاندار آن پاکت را به رئیس تلگراف برگرداند که توجه من را جلب کرد و
پس از دو روز تلگراف رمزی به من رسید برای من یقین حاصل شد که این همان تلگرافی است که ! تلگرافی برای من نرسیده است

 رئیس تلگراف با استاندار در گوشی صحبت کرده بودند ودر این دوروز کوشش کرده بودند تا رمز را بتواند باز کنند.  

لی در خانه بیرجند با تهران تماس بگیرم. واز تلگراف امر تصمیم گرفتم بدون اطالع به کسی به بیرجند بروم وبا توجه به این 
ها از طریق زاهدان ارسال میشود. به مشهد رفتم آنجا نیز مشخص شد که مشهد نیز از همان رافگبیرجند مشخص شد که تمام تل

 طریق تلگرافها را میفرستد. 

گام رفتن به اطاقم به اینکه دوروز تزریق کنین انجام نشده بود به هتلی که اقامت میکردم رسیدم وهن تگی ودر مشهد از فرط خس
از اینکه قریب سه ماه با تزریق . و از پله ها بزمین افتادم که از سوی هتل من را به اطاقم رسانیدند و استراحت کردم سرگیجهدچار 

گرفتم وبه هرصورت وضع خود را یکطرفه کرده وبا این زندگی خاتمه بدهم. در هتلی که کنین زندگی را ادامه داده بودم، تصمیم 
محسن نصر را که از دوستان من بود، شنیدم واز ایشان  اطاق مجاور صدای  آقای قاسم نصر برادر دکتر تقی و ،اقامت کرده بودم
ه سه چهار نوع دارم که مادرم از تهران برای من د کرشان وجود دارد وایشان جواب دا دسترس درترشی جاتی پرسیدم که آیا 

با ترشی مخلوط  میفرستد.  پس از ایشان خواستم که ترشی بادمجان را برای من بدهد وبه هتل سفارش دو ظرف سوپ را دادم و
 ی حس کردم وبدون ناراحت قاشق نیز ازهمان ترشی خالص خوردم واستراحت کردم. بامداد روز بعد حالت خود را خوب و دو کردم و

 میباشد دیگر تب نکردم واز سالمتی کامل برخوردارم.  1633شمسی است تابه امروز که سوم فروردین  1611از آن روز که آذرماه 

راف خود را نیز به من خواند گفی را از تهران برای من آورد وتلدر همان روز استاندار خراسان آقای پاکروان به دیدن من آمد وتلگرا
خود را به تهران  دستوردهند که درهیچیک از شهرهای بین راه توقف نکرده و داده بودند که مرا به تهران اعزام کنند وکه دستور 

 برسانم. در تلگراف خود من هم همین دستور را داده بودند که با خداحافظی از استاندار وسایر دوستان به طهران عزیمت کردم. 

اشخاص به شهر ها تحت نظارت شهربانی بود وبرای مسافرت جواز مخصوصی برای مدت  خروج وآمد و ورود ودر آن زمان رفت
هر  ورود به هرشهر صادر شده بود و ۀاقامت صادر میشد ولی برای من که مرتب درسفر بودم جواز مخصوص یکساله برای اجاز

ولی پس از حرکت از مشهد به هر شهری  ،ی نداشتممشکل هیچ با این جواز منشهری موظف بود ورود وخروج مرا گزارش بدهد.  
 که میرسیدم متصدی جواز من را به فرمانداری هدایت میکرد وفرماندار محل منتظر ورود من بود ویک تلگراف به من میداد و

ب شهرهای بین راه جریان داشت، موج ۀتلگراف خود را نیز به من میخواند که بدون توقف به تهران حرکت کنم. این وضع که درکلی
آمدی مرا به بازداشتگاه هدایت خواهند کرد. ولی خوشبختانه در ورود به تهران پیش نگرانی شدید من شد وتصور میکردم که قطعًا

 رخ نداد.
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 28یشهرداری پاکساز

 ورًاوف ه بودهلت احضار بدین صورت برای چاول بامداد به وزارتخانه رفتم تا به بینم ع، را استراحت کرده شب به تهران رسیدم و
آفای فروهر را مالقات کردم. معلوم شد که شهردار تهران سرتیپ هوشمند وچند نفر از همکارانش را دیوان کیفر به خاطر انجام 

و  نظر گرفتههران را تحتشهرداری ت دارایی دستور داده است که مشترکًا اعلیحضرت به وزیر کشور و وزیر و 39جرمی توقیف کرده
توافق کردند  و کردهدر برابراین دستور ناچار مذاکره  ،هم نداشتند وزیر دارایی رابطه خوبی با وزیر کشور و اداره نمایند. از آنجائیکه

 ،نگ بودرت فرهاوز که من از طرف هر دو وزیر به اتفاق صاحبمنصب ارشدی از وزارت دارایی که خوشبختانه ازدوستان سابق من در
همان روز با مالقات با آقای بدر وزیر دارایی  این رو مشغول انجام امور شهرداری تهران بشویم . از« محمود پرورش»به نام آقای 

مخارج  ها ورسیدگی هزینه ،امور ۀوآقای پرورش از فردای آن روز در شهرداری تهران حضور یافتیم.  و به اتفاق آقای پرورش به ادار
 داختیم که بیشتر ساعات اشتغال ما را  به خود گرفته بود.شهرداری پر

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

های شهرداری بایستی به هزینه ۀت در شهرداری سبب شد که معاون وزارت دارایی به ریاست آقای صبا به دلیل اینکه کلیمشکال
اسب برای نخست وزیر بود، هئیت  بعد پرداخت میشد. دریک مورد که خرید دو نظارت به ریاست آقای صبا میرسید وگواهی هئیت 

من دستور پرداخت را داده بودم. در مورد دیگر باز مربوط به خرید اسب که  و شده بود شهرداری تهران  تائید ۀمزبوربا گواهی خبر
من  یید ارزش تعیین شده خریداری شود وأرت با خط آقای صبا نوشته بود که درصورت تهییت نظا ،به تائید همان خبره رسیده بود

دیگری  ۀدستور دهید، خبر ،اکنون مورد اعتماد نیست و ،یید خبره قبلی برای بهای دو اسب مورد پذیرش بودأنوشتم درصورتیکه ت

                                                 

، یا مهچننی دالیل مهملی میکنند که برکناری کادر مدیریت منابع ضد رضا شاه صحبت از غفلت شهردار برای جلوگریی از گرد و غبار با آبپاشی در جلوی سعد آباد 82
 شهرداری از روی هوی و هوس بوده و هیچگونه صحبتی از مواردی که  خواهید خواند نیست. 
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حتی ایشان شده واز وجود ما دو نفر در شهرداری یت نظارت باشد تعیین شود. که این نامه من موجب نارائکه مورد اعتماد ه
 ناراحت بود. 

موسسات مختلف شهرداری بود. من  از  ۀمورد اجار ها وامالکی که متعلق به دربار شاهنشاهی بود واالجاره خانهدیگری پرداخت مال
یپ سهیلی منتظر دریافت وجه حسابداری خواستم تا صورت سندهای اجاره را ضمیمه کنند که رئیس حسابداری اظهار کرد سرت

تی دارد مشکالاین صورت بزودی قابل آماده نیست.  در جواب دستور دادم چون برای شهرداری این عمل  ۀاین سند هستند وتهی
 ارسال نمایند  تا رسیدگی شود.  که مورد قبول حسابداری دربار واقع حسابداری دربار که صورت دارد واسناد اجاره را هم دارد فورًا

پرداخت خودداری کردم. سرتیپ سهیلی برای دریافت یکصد هزار تومان مال االجاره مطالبه میکرد وپیغام داده  ۀنشد.  ناچار ازاجاز
بود که مطلب رابه دربار  گزارش  خواهد کرد. پس به رئیس حسابداری گفتم جواب دهد که ما در نتیجه توجه دربار به این سمت 

پس از بیست روز فقط اسناد بیست هزار تومان به دست آمد واز بقیه   !یخواهد گزارش دهدمنصوب شدیم، پس هرکس که م
 اتفاقی هم نیافتاد. هیچگونه سندی به دست نیامد و

بابت  اجرت . کاری در میدان فیشر آباد بوددرخت ۀمشکل دیگری که درشهرداری با آن مواجهه شدم، صورت پرداخت هزین
عداد بسیار زیادی کارگرداده بودند. روی سند نوشتم در میدان فیشر آباد بیشتر از دویست اصله درخت ت هفتصد نفر بارکش وبنا و

بنا برای چه کاری بوده است؟ رئیس حسابداری محرمانه اطالع داد که این عده در ساختمان هتل  نمیتوان کاشت واین عده عمله و
 ها خوداری کنید. سازیدر جواب گفتم ازاین صورت دربند مشغول بودند که بدین صورت مقرر است نوشته شود.

موریت ما پس ازدوماه أبه م ، و38پس ازدوهفته دولت، آقای صوراسرافیل استاندار گیالن را به سمت شهردار معین کردند
اطالع بعد آقای فروهر به من  ۀهفت به وزارت کشور درقسمت بازرسی مخصوص مشغول به کار شدم . درشهرداری پایان دادند و

فیل به استانداری گیالن منصوب شوی ومن پیشنهاد الزم را به عرض ادادند که اعلیحضرت دستور دادند که به جای صوراسر
به  نداسامی چهار نفر از وزرای سابق را که پیشنها د کرده بود ایرا که برای تعیین استاندار گیالن تهیه کرده ودر ضمن نامه برسانم و

 «.   از وجود جوانان تحصیل کرده مانند حکیمی استفاده کنید »علیحضرت زیر پیشنهاد مرقوم فرموده بودند که من نشان دادند که ا

ی داری؟ من مشکلمل از قبول این کار خودداری کردم وجواب دادم که نمیتوانم اینکار رابپذیرم. آقای فروهر پرسید چه أمن بدون ت
ی به این امور به پردازم. آقای فروهر گفتند خود من برایت ئنمیتوانم به تنها م ودر جواب گفتم که چون من اکنون همسری ندار

اند آن را هم میپردازم! در جواب گفتم با داشتن چهار فرزند که هیچ یک به سن بلوغ نرسیده ۀهمسرخوب انتخاب کن وهزین
ار فرزندم ایجاد خواهد شد.  ناچارم فعال به این چه ت زیادی  برای من ومشکال ،ومشغول تحصیل هستند اگر همسری انتخاب کنم

به دفتر آقای وزیر وارد شد « مهدی نامدار»ی بگذرانم.  البته ایشان باز اصرار داشتند که در این موقع یکی از دوستان مشترک ئتنها
 وبیان کرد.مطلب را به ا ی برای من فراهم کرده است ومشکلمان چه وآقای فروهر گفت بیا وبه بین این دوست مشترک

من موضوع  مشکلآقای فروهر این است که به اعلیحضرت در این مورد چه جوابی بدهند و من گفتم  مشکلآقای نامدار گفتند که 
اوضاع  از سال در تدریس وپیشرفت تربیت بودم و 12زیرا من  ،خود آقای فروهر هستند مشکلبسیار مهمی است که موجب 

نواحی فرستادند مطلع شدم که  ۀبوجود میآید اطالعی نداشتم وخود ایشان که مرا به کلی تی که در این کارهامشکال و کشور
امنیت قطعی  قوای نظامی که وجود آنها در همه جا الزم است و هستند.  اصواًل تی روبرومشکالمورین اداری در شهرستانها به چه أم

اری از نظر انجام تقاضاهای شخصی فراهم میکنند.  ماجرای خود تی برای متصدیان ادمشکالفراهم کرده اند در بعضی موارد چه  را
این نوع رفتارها بود توضیح دادم. در نتیجه آقای وزیر من را از این کار معاف وبه ریاست دفتر سیاسی وزارتخانه  ۀمن را که نشان

 منصوب کردند. 
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نی مقدمات الزم در شهرهای محل عبور واالحضرت این زمان مصادف شد با ازدواج ولیعهد با واالحضرت  فوزیه وبرای پیش بی
، وزیر کشور ناچار مسافرتی به خوزستان وشهرهای مسیر عبور کردند. ونخست نظر ایشان این بود که من نیز همراه شان 61فوزیه

که  -رود آقای تقی طایربه گیالن بروم تا در و 1611باشم.  ولی برای انجام کاری به من دستور دادند که درتهران بمانم ودر بهمن ماه 
روم واز ب دیدارشان به میکردند مراجعت اروپا واز فروهر آقای درخواست به و –ریاست سرپرستی مجصلین اروپایی را داشتند 

سوی وزیر به ایشان اطالع بدهم که ایشان را به سمت معاونت وزارت کشور معرفی خواهند کرد. واز قبول هرکاری تا مراجعت 
 با ایشان به تهران آمدیم. وزستان خودداری کنند. من نیز با ایشان سوابق زیادی داشتیم ماموریت خود را انجام وایشان ازسفر خ

 شودیم کشور ریوز حکمت

به تهران احضار {  از تبعید در زادگاهشان شیراز } روز بعد اطالع حاصل کردم که آقای علی اصغر حکمت وزیرسابق فرهنگ  دو
. همان روز توسط یکی از اقوامشان به من پیغام دادند که همان شب درساعت ندروز ایشان به تهران وارد شداند.  پس از یک شده

.  من نیز در همان ساعت به دیدارشان رفتم علیشاه به دیدارشان بروم وشش پس ازنیمروز درمنزل خواهرشان در خیابان صفی
ی علی اصغر حکمت( ئ)دا« الدولهمعظم»و« آقای تدین»خانه وصاحبروبوسی به حالت خاصی به  آقای حکمت با تشریفات خاص و

حکمت نسبت به پدر آقای حکیمی وضع  ۀابراز داشت که خانواد مرا به نام صمیمی ترین فرد دوست خانوادگی خود معرفی کرد، و
رادر زمان والیت « تآقای مجتهد حکم»زندگانی  حکمت دارند، و ۀپدر ایشان حق خون به گردن خانواند مخصوصی داریم و

السلطنه داشتند از انجام یک اعدام دستگاه شعاع مین کرده وبا سمتی )منشی مخصوص( که درأدر شیراز ت« السلطنه شعاع»
داشتم وگویا به  در دوران تبعیدشانایشان با دوستان  ۀکه من دربار را سپس گفتگوئیحق خون به گردن ما دارند.  ممانعت کردند و

 ، درنشین بودندآقای حکمت مدتی خانهدورانی که باید اینجا توضیح دهم که در -بیان داشتند  ،رسانیده شده بوداطالع ایشان 
در وزارتخانه  بد گفتند که مورد اعتراض من قرار  او کارهای ۀیکی از جلساتی که با دوستان فرهنگی داشتیم چند تن از آنان دربار

درباره من کردند اگر کسی باشد که دراین مورد سخن بگوید من باید باشم  ولی هیچگونه  کشی که ایشانبا حق ه بودمگفت گرفت و
شما نباید در حضور من از ایشان  حرفی نمیزنم واز کارهای نیکی که دروزارت فرهنگ کرده است نمیشود با بدی سخن گفت و

 بدگویی کنید. 

اند که اعلیحضرت امروز آقای جم نخست وزیر ایشان راپذیرفته وگفته الدوله اطالع دادند کهمعظم در همان نشست به آقای تدین و
نظر دارند که استانداری گیالن را به آقای حکمت واستانداری آذربایجان را به آقای سهیلی واگزار فرمایند ومن خواهش کردم که 

گیالن معرفی کنند. من گفتم متاسفانه  جای ما دونفر را تعویض کنند ومن را به آذربایجان معرفی نمایند وآقای سهیلی را به
 وزیر نخستتر از ایشان گفت آیا تو با اطالع .شما به سمت وزارت کشور معرفی خواهید شد جم از جریان اطالعی ندارند و آقای

راجعت ؟  من به ایشان گفتم متاسفانه ایشان اطالع ندارند جنابعالی به محض وصول خبرحرکت وم!!هستی که امروز به من گفتند
 آقای فروهر ازجنوب وقبل از ورود ایشان به تهران به این سمت منصوب خواهید شد. 

دادم هرروز ساعت چهار پس ازنیمروز آقای حکمت با اتوموبیل خود به منزل اطالع ازفردای آن روز که این مطلب را به آقای حکمت 
امور وزارت کشور را به اطالع ایشان  ساعت وقایع ومن میآمد وبه معیت ایشان به تجریش میرفتیم وضمن گردش، قریب دو

در همه مدتی که آقای فروهر در مسافرت بودند ادامه داشت.  زمانی که آقای فروهر به قم وارد شدند این انتصاب اعالم  میرساندم و
 شد.

                                                 

 بود.هواالحضرتنی در بندر شاهپور از کشتی پیاده میشوند. هتیه این مقدمات چندین ماه پیش تر آغاز شد 1312فروردین  84 39
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 کشور وزارتی اسیس ۀادار

ی ادارات، رؤساجام تشریفات ومعرفی مدیران کل وآقای حکمت در وزارت کشور حاضر شد وپس از ان 1611از روز اول اسفند 
یس کارگزینی بود که پس از انجام تشریفات رسمی واداری وتصویب کمیسیون ئنخستین کسی که کار برای امضای وزیر آورده بود ر

ید وتصویب ئتابود که پس از امضای وزیر برای ترفیعات که درحدود دویست ابالغ ترفیع واضافه حقوق کارمندان را آماده کرده 
اداره بازنشستگی ارسال نماید.  آقای حکمت هم هر یک از اوراق احکام را بررسی نمود وبه دلیل اینکه باید بماند تا ایشان 

 ۀرا امضا کرده بود که این امر سبب ناراحتی باطنی کلیم 9 ۀابالغ رتب خودداری ومنحصرًا ءشناسایی بیشتری داشته باشند ازامضا
هایی که از مقامات عالی دولتی میرسید اکثر آنها را به من مراجعه ز درتمام موارد نامهیرعلیه من فراهم نمود.  ونب کارمندان را

جواب را نیز  این موارد را به اطالع مدیرکل مربوطه رسانیده و ۀهم ،میکرد. من برای آنکه موجب ناراحتی مدیران کل رافراهم نکنم
در  از آنجائیکه با وضع خاصی در بدو انتقال به وزارت کشور وحمایت شخص فروهر ون میرساندم.  ن تهیه وبه امضایشابه امضای آنا

در موارد خاص اعلیحضرت دستور مخصوص به نام من صادر   ،مورد طرف توجه ومورد اعتماد اعلیحضرت قرار گرفته بودم ۀ آننتیج
ولی با  ،وزیر جدید آقای حکمت بیشتر مورد حسادت واقع شدمتغییر وزیر ورفتار  بعالوۀ  ،برای رسیدگی عازم میشدم میشد و

 رفتار شخصی خودم مقداری ازاین وضع غیرعادی را تخفیف داده بودم. 

کننده تصمیم ناراحت ایواقعه. تی رافراهم میکردمشکالسیاسی وزارت کشور همواره مسایل غیرعادی پیش میآمد که  ۀدر ادار
با پافشاری شدید نسبت به ایرانیان مقیم شوروی  که بود مقیم آن کشور ازشهرها ونواحی مرزیاخراج ایرانیان  به دولت شوروی

تی برای مشکالنمیداد.  این موجب  ورود به این اشخاص را ۀانجام میدادند.  شهربانی با این اقدام دولت شوروی مخالف بود واجاز
استدعای توجه  ای ساعد با گزارش رمز مخصوص به اعلیحضرتشده بود. آق   ه وآقای ساعد سفیر ایران درشورویوزارت خارج

 که در این مورد رسیدگی ندکشور دستور داده بود خارجه وای ریت دولت به وزئبود واعلیحضرت در ه خاص را دراین مورد نموده
 نتیجه را گزارش دهند.  و شود

خارجه وکشور  هایشرکت رئیسهای  ادارات  سیاسی وزارتسیاسی وزارت خارجه کمیسیونی با  ۀاین دو وزیر تصمیم گرفتند که ادار
دوم وزارت خارجه  ۀداده و این موضوغ را رسیدگی نمایند.  در نتیجه این کمیسیون با شرکت رئیس ادار تشکیلشهربانی  و

ورود به ایرانیان  ۀخود دایر بر خودداری از اجاز ۀشهربانی از نظری ۀنمایند ،شد.  پس از چندین نشست تشکیلمن  و 61وسرتیپ آرتا
به پیشنهاد من  خارجه از هرگونه اظهارنظر خوداری کرده و وزارت ۀدر مقابل پرسشهای من ونمایند ساکن شوروی را تغییر نداده و

همواره تحت نظر و شود  ای برای زندگانی این عده تعیین، ناحیهی ایرانبنواحی جنودر در یکی ازشهرهای دور از مرکز که در 
 شهربانی را بپذیریم.   ۀداخل کشور نداشته باشند، توجهی نکرد و درخواست میکرد که نظری هیچگونه تماسی با باشند وشهربانی 

من گزارش شفاهی به آقای حکمت دادم.  گفتند خودتان هرچه صالح میدانید بدون اطالع من انجام دهید. چون گزارش شفاهی از 
از ایشان در این مورد  کسب تکلیف کردم.  محرمانه برای ایشان تهیه و رش مفصل ونظر اداری فاقد ارزش بود ناچار شدم  گزا

مذاکره همان بود که با رئیس سیاسی  ۀ. نتیج«آقای حکیمی مذاکره کنید»روی آن نوشته بود  ایشان گزارش را پس فرستاده و
 ماند. وزارت خارجه هرچه صالح میدانید انجام دهید .این موضوع به همین ترتیب مسکوت 

                                                 

كه خمتارى به جاى آیرم به ریاست   1315ى نایب سرهنگى به ریاست نظمیه كرمانشاه منصوب شد. در سال  با درجه 1314در   -1811آرتا، فضل اهلل: متولد  31
معاون کل شهربانی شد.  در  1339و  1383شهرباىن كل كشور منصوب گردید، آرتا را به هتران احضار و به معاونت پلیس سیاسى و سپس ریاست آجنا گمارد. در 

 در كرمانشاه با پروین اعتصامى شاعره برجسته معاصر پیوند زناشوئى بست وىل این ازدواج بزودى گسیخته شد. 1313
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دیگر از اقدامهای اداره سیاسی وزارت کشور رسیدگی به نواحی مورد نظر شرکت نفت برای اکتشاف واستخراج نفت بود. برمبنای 
، شرکت نفت می بایست درمدت پنجسال نقشه نواحی برای زاده تقیدر زمان وزارت دارایی آقای  1866یکی از مفاد  قرارداد 

 الع دولت ایران برساند تا پس ازبررسی وتصویب قرار گیرد.اکتشاف واستخراج نفت را به اط

یس رکن دوم ستاد ارتش ومن به ئبرای انجام این امر کمیسیونی به ریاست  آقای جهانگیر معاون وزارت دارایی وسرلشگر دیبا ر
ین وزارت جنگ نقاط های مفصل مهندسبا توجه به رسیدگی گردید و تشکیلوزارت کشور ۀنمایند عنوان رئیس اداره سیاسی و

از سوی وزارت دارایی به  مورد تایید کمیسیون قرار گرفت و ،حدود کامل تهیه کرده بودند درخواست شرکت نفت را با نقشه و
 شرکت نفت ابالغ شد. 

  محدودیت تعداد آخوند درهر ناحیه ایران

هر  برای هرشهر و دارعمامهیین تعداد  افراد مهمترین تکلیفی که جزو تکالیف رسمی اداره سیاسی وزارت کشور بود موضوع تع
اشخاص بسیار  ای بسیار کم وناحیه بود که معین شده بود که چه کسانی حق استفاده از عمامه را دارا میباشند وبرای هر ناحیه عده

ه را ندارد وحتی در عادل انتخاب شده بود ودستور داده شده بود که به هیچ وجه به جز این افراد هیچکس حق استفاده از عمام
داران آن ناحیه باید از عده کل عمامه صورت درگذشت یکی ازاین افراد در آن ناحیه  کسی نمیتواند جانشین این افراد گردد و

در این مورد روزی معاون من اطالع داد که پیش نویس یک تلگراف خطاب  .سنگین در اختیار شهربانی بود ۀحذف شود.  این وظیف
برای  فروش شیرازی به امضای وزیر صادر شده واستفاده از عمامه برای یک کتاب ۀاستاندار فارس دربار 63ضدسلطنهبه آفای معا

 ضبط به اداره سیاسی فرستادند.

برده به آقای وزیر آنرا  گونه اقدامی باطل کنند! وتلگراف قبلی را بدون هیچ ،تلگراف رمزی تهیه کردم که دستور داده شد من فورًا 
ای؟ به ایشان تلگراف پرسید برای چه این تلگراف را تهیه کرده کنند.  وزیرپس از خواندن متن ءخواستم تا تلگراف را امضااو از 

معممین فارس به دستور اعلیجضرت شش نفر محدود شده که به جز آنان هیچ کس حق استفاده از عمامه  ۀاطالع دادم که عد
اید شش شخص جانشینی برای آنان نخواهد بود ودستوری که شما به استاندار فارس داده پس از درگذشت هریک  ازاین و ،راندارد

ناچار شهربانی برمبنای دستور قبلی از شهربانی کل کشور کسب تکلیف خواهد کرد  نامبرده باید به شهربانی دستور اجرا را بدهد و
ایشان با ناراحتی تلگراف   کلیف بنده وشما روشن است!!!در این صورت تکه م به عرض اعلیحضرت خواهد رسانید شهربانی کل ه و

 مراجعت ایشان از اروپا بود. ! این واقعه پس از«سیاسی را به دست داری ۀمدار نیستی که ادارتوسیاست»کردند وگفتند  ءرا امضا

  مشکالت با کفیل وزارت و نخستین آمارسنجی در ایران

برای  آقای حکمت بیمار شد و 1619اواسط سال  ،ابطال این تلگراف پیش بیاید ۀق در بارباید توضیح دهم که پیش از اینکه مورد فو
 ۀمحاکم ۀبه آقای فریدونی  معاون خود کرد ودستور داد که دربار انجام عمل جراحی عازم اروپا شد.  در فرودگاه آقای حکمت رو

ه ایشان اسامی سه نفر را شمردند.  وزیرگفت که با این اید که تعیین کردهحکمایالت فارس چه اشخاصی را برای م ۀس اداریئر
 سپسآزاد کنید، حکم یکی از اعضای دادرسی را باطل وبه جای او حکیمی را معین کنید.  ترتیب نظرتان این است که این شخص را

 به من کرد وگفت با دقت بررسی نمایید. رو

                                                 

بر اثر ایست قلبی درگذشت. مهنی  ۲۸۲۳برگزیده شده بود و در مهنی مست در سال  فارس به والیگری ایالت ۲۸۲۱. در ملقب به معاضدالسلطنه ابواحلسن پرینیا، 32
ازدواج کرده  مشریالسلطنه کنند که وی را به امر شاه کشته اند. اما واقعیت این است که او به سبب سکتٔه قلبی مرده بود. وی با دخرت  ای شایعهامر موجب شد تا عده

 «ویکی پدیا فارسی» .وزیر امور خارجه و شخصیت سیاسی دوران حممدرضا هپلوی داماد ابواحلسن پرینیا بود حسنی نواب. و دو پسر و چهار دخرت داشت بود

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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او ودیگری برای این  ،س محکمه   چنانچه وزیر پیشبینی کرده بودکردید وپس از چند جلسه رئی تشکیلدرغیاب وزیراین محاکمه 
گی و دلذا رسی ،جرم دارد مالی و ۀهای استاندار برعلیه این شخص جنبی دادند ومن زیرحکم نوشتم چون یکی از اتهامأشخص ر

 اری قابل اجرا نمیباشد.ی دادگاه ادأر و ،ی دادگاه دیوان کیفر صادر شودأصدور هرحکمی از دادگاه اداری باید پس از ر

نسبت به من بد بین میکرد  را کنندگان وزارت کشوراداره ۀچه درزمان حکمت کلی این نوع اقدامات من چه در زمان فروهرو
را از تهران دور نگهدارند.   برای انجام این طهر درغیاب وزیر پیشنهادی به دربار شده م ایوهمیشه در صدد بودند که به هر وسیله

ولی اعلیحضرت ضمن موافقت اصولی دستور داده  ،مرا برای این سمت معرفی کرده بودند تعیین فرماندار همدان ارسال کرده و برای
ماه طول کشید با نظر دکتر نصر که  بودند تا مراجعت وزیر از اینکار خودداری شود. چون مسافرت آقای حکمت برای معالجه  دو

روز جوابی ازایشان فقط به  از سالمتی شان استفسار کردیم.  پس از دو یتان صمیمی من تلگرافاز دوس یکی از مدیران وزارتخانه و
ودیگری، دردیدار با « مهران رعدی»مور تشکیالت سرپرستی دانشجویان أمن احساس کردم که آقایان م نام دکتر نصر رسید و

آقای حکمت رافراهم کرده باشد.  سپس دوستان به من  ایشان دربیمارستان سخنی برعلیه من گفته باشند که سبب ناراحتی فکری
اطالع دادند که آقای رعدی با کمال وقاحت در آن دیدار گفته است  که کار سیاست مملکت به جایی رسیده است که حکیمی آنها 

 کند. میرا انجام داده ومراقبت 

معاونت آقای سردار ناصرناصری  دار بود وآمار را عهده ۀاربهرامی که ریاست اد اللهفضل از اینرو قبل از مراجعت آقای حکمت، آقای
ی رؤساده نفر  ۀهم شروع میشد به عهده بگیرم و 1619را که از دهم اسفند  33دهم آمارگیری تهران ۀبود، از من خواستند که شعب

ها را شامل بود که رسیدگی خانهادارات نظامی وسرباز ۀده قسمت عمد ۀنواحی برای آمارگیری از دوستان انتخاب شده بودند.  ناحی
من گذاشته شد. من ناچار  ۀباید توسط رئیس ناحیه که مورد تصویب وزارت جنگ باشد انجام گیرد، به عهد به آن نواحی مستقیمًا

 سیاسی را معاون من با نظر من انجام میداد. ۀدراین قسمت تمام مدت  بسیار مشغول بودم وکارهای ادار

ز کارها به همین منوال انجام میشد تا سه روز پس از ماجرای لغو تلگراف استاندار فارس دستور دادند که به پس از برگشت وزیر نی
موافق نیست. من جواب دادم دلیل  چه اختالفی داری که او با تو « س.س. »وزیرگفت که با رئیس خودت  مالقات آقای وزیر بروم و

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

                                                 

شد. باثبت اطالعات مرتبط با تولد ، فوت ، ازدواج و طالق توسط هجری مشسی به منظور ثبت وقایع چهارگانه ، اداره ثبت احوال کشور تاسیس  1801 درسال 77
 1393گرفت و منجر به آن شد که در سال  از مجعیت کشور و تعینی سازمانی که به مجع آوری این اطالعات بپردازد مورد توجه قرار اداره مذکور ، ضرورت اطالع

آوری و متمرکز کردن  ره ایی مسول آمار ، و وظایف آن مشخص شود . براساس این مصوبه مسولیت مجعآیینامه ادا هجری مشسی آیینامه ای به تصویب برسد و در این
در اجرای این  هجری مشسی اولنی قانون سرمشاری در جملس شورای ملی تصویب شد. 1312سال  آمارهای مورد نیاز به عهده وزارت کشور گذاشته شد. در خرداد ماه

 شهر کشور به تدریج به اجرا درآمد. 33هجری مشسی در  1389و  1310سفندماه مهان سال در شهر هتران و در سال قانون سرمشاری نفوس از دهم ا
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موجب قانون مدنی ازدواج بانوی  به.  در اینجا باید یادآوری کنم که یکی دیگر از وظایف احنصاری اداره سیاسی وزارت کشور صدور اجازه ازدواج بانوان ایرانی بود 
مربوطه را اجنام  به خارجی غری مسلمان ممنوع بود واز آن جلوگریی میشد وفقط در مورد شخصی که برمبنای مقررات رمسی کشور مسلمان میشد وشرایط ومقررات مسلمان

مطلب دیگری در این . ر میشدجواز رمسی از سوی اداره سیاسی صاد ،داده ومقامات رمسی مذهبی ودفاتر رمسی تغیری مذهب ومسلمان شده متقاضی را تایید میکردند
ری مسلم را به مردان مسلمان غموقع از طرف اعلیحضرت داده شده بود که به هیچوجه اجازه ازدواج بانوی ایرانی اعم از مسلم و مورد پیش آمده بود ودستور بسیار به

مهسر آقای حکمت  ،در مدت مسافرت وزیر به خارجان و زنان ایرانی{.  }جلو گریی از ازدواج های زوری و فروش دخرت  سایر ممالک اععم از مهسایه ودیگر داده نشود
که پس از رسیدگی الزم   بودبانوان  آرایشمغازه یک  صاحب این  بانو. رفی کردندبا یک غری مسلمان خارجی به من مع یک بانوی ایرانی غری مسلما ن را برای ازدواج

برای اقدام  «{س. س»}اداره سیاسی  ولی دوروز بعد خامن وزیر تلفن کرد وبه من گفت که مدیرکل .انه ارسال شدگزارش برای تصویب کفیل وزارختشد و   تائید پیشنهاد
موضوع  پیشنهاد هم به اداره سیاسی برنگشت و به ایشان اطالع دادم که عجله نفرمائید پس از مراجعت وزیر اجنام میشود و.  در این مورد تقاضای پول کرده است

 ل را از مدیرکل به من اطالع داد.نیز در خواست پو  او وزیر بود اتفاق افتاد و مهنی جریان درباره درخواست آقای حائری که از دوستان مشرتک من و .مسکوت ماند
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این شخص در  ۀرسشهای دیگر، سابقتلگراف ورود شما به همدان رسید برای امضای آقای فریدونی و اجرا فرستاد.  درضمن پ
سوءنظز نامبرده در  ۀخاصی دارد  که همگی نشان دهند ۀهای وزارت دارایی در محلهای مختلف مانند سنندج، پروندریاست اداره

 به کار خود درسرشماری برگشتم. مسائل مالی میباشد. به مذاکرات خاتمه دادم و

به آقای فریدونی گفته است که اعلیحضرت دیگر  چهار به وزارتخانه آمده وحضورًافردای  آن روزشنیدم که برخالف معمول ساعت  
 با گفتن این سخن خود به زمین افتاده و. خود را بفرستید ۀخودتان استعفانام خدمت شما در این وزارتخانه توافق ندارند و ۀبه ادام

ایشان به  ۀرت کشور انتخاب کرد وبا سخنانی که من درباررا به سمت معاونت وزا«  س. س.»ضعف کرده است.  فردای آن روز آقای 
در سرشماری مشغول بودم تا روز نهم اسفند که  دیگر به وزارتخانه نرفتم و آمد احساس خطر کردم ووزیر کرده بودم از این پیش

 ها بودم.محل نظامی ۀمشغول رسیدگی به نقش

 ۀتخانه وشهرداری وشهربانی ورئیس کل آمار وارد شدند.  آقای وزیرنتیجبه دنبال ایشان چندین نفر معاونین وزار آقای حکمت و
سرشماری ناحیه راخواست ومن جواب دادم که هنوز هیچگونه اطالعی در این باره  دردسترس نیست تا به استحضار برسانم.  وزیر 

ست.  من بالفاصله گفتم این عمل در دست من اارت کشور بوده گزارش مفصلی ای که در خود وزناراخت شد وگفت برای ناحیه
سرشماری به من داده  ۀاگر هردستوری دربار برخالف قانون سرشماری است زیرا سرشماری ساعت نه شب فردا خاتمه مییابد و

 شود پس از ساعت نه فردا ازروی مدارک تهیه واعالم خواهم کرد وهرگونه اطالعی از وضع سرشماری مخالف قانون وجرم است و
برابرقانون باید مجرم شناخته شود.  لذا به هیچ کس اجازه ندادم این اوراق راجمع آوری ونتایج آنرا تشخیص دهد، برای مسبب آن 

 اینکه هیچ گونه اطالعی بخصوص درباره محل های نظامی وغیره  از این محل خارج نشود.

یمی را خوب میشناسم ومیدانم هرکاری را که به او البته وزیر خیلی ناراخت شد وروی به آقای بهرامی کرد وگفت من این آقای حک
مراجعه میکند به بهترین نحوانجام میدهد و احتیاجی به هیچگونه مراقبت خاص ندارد ولی اگرکاری را نخواهد انجام دهد هیچکس 

نجا باید فکری کرد.  من با شما را در اینکارببرد،  برای ای را وادار کند ومن حاال فکر میکنم که میخواهد آبروی من و نمیتواند او
 حالت  بسیار بدی  گفتم بفرمائید هرچه میخواهید انجام دهید.

اسفند  8وزیرپس از شنیدن این حرف بدون هیچ حرفی از اطاق خارج شد وهمراهان نیز با او رفتند ودر ساعت چهار پس از نیمروز
به  مورین عالمات مخصوص سرشماری را دریافت کرده وأتا مدر دفتر آقای بهرامی حاضر شوند همه رؤسای نواحی قرار بود  1619

آقای بهرامی در حضور همه گفت این چه کاری بود که کردی، گفتم چه اهمئیتی دارد،  نواحی خود ببرند. من نیز به آنجا رفتم و
بودی.  جواب دادم مطمئن  قبول کرده اجرای قانون مهم است. گفت این مرد پدرت رادرخواهد آورد؛ تو برای خاطر من این کار را

وزیر که وارد  همه حضار برخواستند و ؛من کاری نمیتواند بکند. در این موقع مستخدم آمد وگفت آقای وزیر آمدند ۀباشید برعلی
آقای حکیمی دور و ناراحت به آقای بهرامی کرد وگفت آقای بهرامی محل کار رو ه،من را که درمیانه اطاق بودم مشاهده کرد ،شد

من باسایرآقایان کار دارم. من پس از دریافت عالمات به دفترم رفتم که نده است کارهای او را بدهید که برود وبه کارهایش برسد کن
 بازرسی آقایان را نداشتم.  و در روز سرشماری گرفتاری پذیرائی و

 صورت سرشماری را تهیه وآماده کردم و آنها ۀکمک هم با مامورین را جمع آوری و ۀت فراوانی کلیمشکالپس از ساعت نه شب با 
ناحیه دیگر  8نتیجه  آمار درخیابان سپه رسیدم که صورت را به آقای بهرامی دادم که به ۀدرساعت سه پس از نیمه شب به ادار

 ۀدش ءچون میخواستند عدد صحیح را در گزارشی که از پیش تهیه وماشین شده بود  با قلم ودست روی نامه امضا د ووعالوه ش
خود من گزارش را  ،چون ماشین نویس نیز در آن زمان درسرکار نبود به آقای بهرامی گفتم این کار درست نیست و ،وزیر بنویسند

اسفند همگی از اداره خارج شویم وآقای بهرامی  11بامداد  5آقای بهرامی رسانده، میخواستیم درساعت  یبه امضا ماشین کرده و
آمار مواجه با جمعیت بسیار زیادی شدیم که درمقابل  ۀکه پس از باز کردن درب ادار ،آنرا به عرض برساندگزارش را به دربار ببرد و 

اند.   مورین جمع نکرده وشناسنامه های ما را ممهور نکردهأدرب اداره آمار جمع شده واظهار داشتند که اوراق سرشماری ما را م
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ها را ممهورنمودم نباش. خودم ایستادم وتمام اوراق را دریافت کرده وشناسنامه من گفتم ناراحت آقای بهرامی بسیار ناراحت شد و
 اوراق راهمراه خودم به منزل بردم.   و

اسفند حدود ساعت دوازده اطالع یافتم که آقای حکمت از وزارت کشور برکنار شده است. از قرار معلوم گزارش  11همان روز 
سرشماری را به تفصیل به اطالع رسانیده بودند که موجب برکناری  ۀمردم برای ورق ۀجعجریان روز نهم دردفتر من وهمچنین مرا

 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 
 به اطالع آقای  نخست وزیرلی خودش را به من واگذار کند.  که ایشان دستور داده است که پست مدیرک« س. س.»وزارتخانه آقای 

وز حکمی به از این رو مایل به انجام آن نیست.  پس از چند ر ایشان  را به او گفته است و ۀدربار راآقای حکمت اظهارات م رساند که
ریخ تبریز مبتال به قحطی شدید بود(. چند روزی را به ریاست شهرداری تبریز تعیین کرده بودند )در آن تانام من صادر شد که م

سفر برای من فرستاده شد. من در این باره هیچ گونه اقدامی نکردم واز رفتن به تبریز ۀ بعد هم چکی به مبلغ نود تومان برای هزین
م. به این طریق خودداری کرده  و هیچ به وزارت کشور هم مراجعه نکردم. هیچکس از وزارت کشور خبرنداشت که من کجا هست

اند وآقای ن وزیر مختار ایران درآلمان نامزد کردهیداکردم که آقای حکمت را به عنوافروردین ماه به پایان رسید ودراین ماه اطالع پ
حکمت با اطالع از این که اعلیحضرت  همه ساله به شمال میرفت در همان روز برای اجازه مرخصی به ایستگاه راه آهن رفته 

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

رسمی از وزارت کشور به  ۀمن این خبر را که یک بعد از ظهر از رادیو شنیدم بسیار ناراحت شدم وشب که به منزل برگشتم نام
برای تعیین   این نامه بعدًا قای وزیر را در وزارتخانه مالقات کنید )امضاء کفیل وزارتخانه نوشته بودند که پیش از حرکت به تبریز آ

( که مرا بیشتر ناراحت کرد.  تا چند روز به وزارتخانه  میزان حقوق ودریافت حقوق چهار ماهه ریاست شهرداری بسیار موثرافتاد
اش( خودداری کلیمی بودن خانواده ۀاد سابقنرفتم ودر اینمدت اطالع یافتم که چون آلمان نازی از پذیرش آقای حکمت )به استن

حیثیت  موقتی  ۀموضوع محرمانه به پادشاه اطالع داده شده و از لحاظ تشریفات سیاسی این انتصاب مجدد برای اعاد کرده و
 خواهد بود.

                                                 

77
 حکمت دوباره به وزارت کشور منصوب شد. 1310ردیبهشت ا 
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  71و دامپروری  دادکشنه کشاورزی  سررپستی
به او گفتم این  دکتر ابوالقاسم بهرامی رئیس بهداری  برخوردم و در هفته دوم به وزارتخانه رفتم ودر اطاق انتظار دفتر وزیر به

و از خدمت کناره  ) مالقات برای من وتو خوشآیند نخواهد بود وایشان پس از مالقات با آقای وزیربا ناراحتی از اطاق خارج شد
 را پذیرفت. آقای وزیر م (. بعد او گرفت

ن پیش میآمد، این بار درصندلی خود به حالت استراحت نشسته بود وگفت دیشب برخالف مالقات های قبلی که همواره در ورود م
من میدانم که با هم دوستی داریم وصمیمی هستیم،  اعلیحضرت امر فرمودند که تو بروی ورئیس دانشکده کشاورزی کرج بشوی و

قبول نخواهی کرد ترا منتظر خدمت  هم جدا شویم وچون میدانستم این سمت را ولی کارمان باهم جور نمی آید وبهتر است از
اعلیحضرت میرسانم که چون قبول نکرد او را منتظر خدمت کردم! من در جواب گفتم شما مرا بزرگ  کردم وتا ظهر به استحضار

نشان اگر مقداری گندم و جو به من بدهند قادر به تمیز داد کرده اید و بخوبی میدانید که من هیچگونه اطالعی از کشاورزی ندارم و
اینکار برآیم.  اجازه دهید من خود این کار راحل میکنم وبه کاری مشغول میشوم که  ۀنیستم، بدین طریق چطور میتوانم از عهد

کسی آن»شما هم ناراحت نشوید ومن هم مطابق نظرم باشد.  آقای وزیر با رفتار زننده ای گفت خیرمن تا ظهر باید به عرض برسانم، 
 میداند که تو جو را از گندم تمیز میدهی و بدان تو را میخواهد. « میگذارد که انگشت روی اسم تو

کل کشاورزی  ۀرسانی حکم انتظار خدمت من را  ابالغ کرد ومن ناچار به ادارمن بدون خداحافظی از اطاق بیرون آمدم که دم در نامه
همان شماره جواب موافق  با حکم انتظار خدمت باطل و ورًابه وزارت کشور آوردم که ف مراجعه کرده وتقاضای انتقال خود را گرفتم و

 و رفتم)هنوز وزارتخانه نشده بود( « اداره کل کشاورزی»رئیس « مصطفی قلی رام» به دیدار آقای کل کشاورزی صادر شد و ۀبه ادار
 دند.  کشاورزی کرج با حقوقی که از شهرداری تبریز قرار بود بگیرم را صادر کر ۀحکم سرپرستی دانشکد

اعلیحضرت چندی قبل در هیئت دولت تذکر دادند که کشور کشور  کهبه من اطالع داد  وزیر  بعدًا دفتری نخست آقای دکتر متین
زیادی تحصیل کرده کشاورزی برای پیشرفت کشاورزی داشته باشیم ویک نفر پیداکنید که این  ۀکشاورزی است وباید عد

معرفی کنید  دیگرپیدا و ۀتا هفت ؛کشاورزی به بار بیاورد هایکردهتحصیل جریان بیاندازد و قدیمی را اداره کند وخوب به ۀدانشکد
 ۀاز هیئت دولت پرسیدند دربار از هیئت دولت  خارج شدند از بین راه برگشتند و بعد که جلسه هیئت دولت  پایان یافت و ۀهفت و

                                                 

75
سال به حمل  6این مدرسه پس از . مظفری، در قریه چهاردانگه هتران تاسیس شد خورشیدی به نام مدرسه فالحت 1810در سال  اولنی مدرسه كشاورزی در ایران 

جمددا" در  تعطیل گردید و 1825در سال  مدرسه فالحت مظفری. در نظر گرفته شد عملیات كشاورزی آن برای اجنام دانشسرای عالی منتقل گردید و باغ نگارستان
آغاز به كار كرد. ( حمل فعلی پردیس كشاورزی و منابع طبیعی )كاخ سلیمانیه كرج در اراضی ارت فوائد عامه،حتت عنوان دبستان برزگران زیر نظر وز  1806سال 

كوتاهی تعطیل گردید. در مهنی سال، جمددا" این جمموعه با عنوان مدرسه  به حمل ژاندارمری در خیابان مولوی هتران منتقل وپس از مدت 1391دبستان در سال  این
و صنایع روستایی كه به گروههای آموزشی ماشینهای كشاورزی، دامپزشكی، نوغان و چایكاری  به مدرسه عالی فالحت 1398كار كرد و در سال  فالحت آغاز به

خود ادامه به فعالیت  فالحتی كرج علمی دانشكده دامپزشكی به این مدرسه ملحق شد و این دو حتت عنوان بنگاههای 1313 شد، تغیری نام داد. در سال تقسیم می
دانشكده های دانشگاه هتران، به  از وزارت كشاورزی منتزع وبه عنوان یكی از 1382تبدیل شد و در سال  دانشكده كشاورزی به 1310جمموعه فوق در سال . دادند

ه منابع طبیعی تغیری نام داد. در سال به دانشكد 1351دانشكده جنگلداری در جوار دانشكده كشاورزی تاسیس شد و از سال  1345این دانشگاه پیوست. در سال 
خبش پژوهشی در رشته های علوم انسانی و طبیعی در واحد مرکزی و چندین ایستگاه  11، مرکز حتقیقات بنی املللی مهزیستی با کویر با ساختاری متشکل از 1354

شاورزی و منابع طبیعی و مرکز حتقیقات بنی املللی مهزیستی با کویر در دانشكده هایك 1324پژوهشی در رشته های پریامون کویر و بیابان تأسیس گردید. در سال 
ركز حتقیقات بنی چارچوب ساختار جدید دانشگاه هتران، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی را به وجود آوردند. این پردیس در حال حاضر با چهار دانشكده و یك م

 .هشی، بزرگرتین و جامع ترین جمموعه آموزش عالی در كشاورزی و منابع طبیعی در كشور می باشدگروه پژو   5گروه آموزشی و   15املللی به شرح ذیل، با 
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تو این حکیمی را » اعلیحضرت رو به حکمت کرد وگفتند نداد و کشاورزی چه تصمیمی گرفتید وهیچ یک از وزرا جوابی ۀدانشکد
 ! «کرج را اداره کند ۀدانشکد آنجا گذاشته بادش میزنی که چی؟ بفرست برود و

به دفتررئیس  دانشکده مراجعه کردم. ریاست با آقای جمشید دولو بود که از  به کرج رفتم و 1618با این مقدمه اوایل خرداد 
آمد ناراحت بودم. درهر حال من با اینکه ایشان را نمیشناختم، از این پیش کشاورزی از اوروپا بود، و ۀکردبستگانم  و تحصیل

آوری کارهای خود بود. شخصی وارد دفتر شد وبه آقای دولو اطالع نشستم.  ایشان تا ساعت دوازده مشغول جمع تعارفی کردم و
قابل برگشت به تهران برای بردن استادان نیست. آقای دولو به آن  بود معیوب شده و داد که اتومبیلی که استادان را از تهران آورده

 شخص مرا نشان داد وگفت که ایشان باید دستور فرمایند ومشخص شد که این شخص رئیس حسابداری دانشکده است..

شان برسانند. رئیس حسابداری به من ه منزلاجاره آنرا بپردازید که آقایان استادان را ب من گفتم یک اتومبیل در کرج کرایه کرده و
به این دلیل نمیتوانیم اینکار  هزینه بیش از سه تومان را ندارد و قبولقبلی حسابداری تهران حق  ۀگفت که دانشکده بدون اجاز
خواستم  از او ی دادم وپانزده تومان از جیبم در آورده وبه رئیس حسابدار یک اتومبیل اجاره کنید و رابکنیم.  بالفاصله گفتم فورًا

 خرج بیشتر از سه تومان را منع کرده است برای من بیاورید.   ۀمرکز را که اجاز پس از اعزام آقایان استادان به تهران دستور

 با استادان به تهران مراجعت نمود.  من به بازدید دانشکده و آقای دولو هم کار خود را بدون تشریفات نقل وتحویل خاتمه داد و
شنائی با استادان ومتصدیان دانشکده پرداخته ودر موقع  مراجعت به تهران در کنار اتومبیل  آقایان کارمندان دسته گلی هم برای آ

ها به چه مبلغی به فروش میرود وبهای آنرا فورا پرداخت کردم. من آورده بودند.  از رئیس حسابداری پرسیدم این قبیل دسته گل
توضیح دادم و دستور رسمی مرکز که حاکی از ممنوعیت رام به آقای  وضع داخلی به تهران رفته وحضورًابعد از آشنائی کامل از 

توضیح  ای بدون کسب اجازه از مرکز  بیش از سه تومان را ارائه دادم وبدین طریق اشکاالت هر گونه عملیات راانجام هرگونه هزینه
 دادم.  

انجام هرگونه  بودجه مصوبه دانشکده به اختیار آقای حکیمی گذاشته شود و ۀکه کلی آقای رام بالفاصله دستور رسمی صادر کرد
دانشکده به امضای  ۀدریافت وجوه مربوطه به بودج حق صدور درخواست وجه از وزارت دارائی و ایشان میباشد و ۀای به عهدهزینه

امضای آقای حکیمی در موارد امور دانشکده به جای  رد واداره کل کشاورزی ندا ۀاحتیاجی دیگر به اجاز آقای حکیمی باید باشد و
های مختلف مرکز در این باره انجام نخواهد گرفت. بزرگترین هیچگونه دخالت ونظارتی از سوی دستگاه است و هامضای این ادار

 دانشکده به این طریق حل شد . از روز بعد در دانشکده مشغول شدم.  مشکل

در دانشکده  مرادف با مشغول گذراندن امتحانات آخر سال دانشکده بودند، در دومین هفته چون حضور من  در خردادماه 
شناسی حاضر نشده وبه دلیل اینکه  از این درس چیزی یاد سرپرستی من اطالع دادند که دانشجویان سال دوم در امتحان زمین 

این درس هم به حد کافی از تدریس و توضیح خودداری کرده اند میگویند توانائی گذراندن این امتحان را نداریم واستاد نگرفته
است؛  وضع دانشکده رامختل کرده اند. من با بررسی کامل وانکه درسی که داده شده بیشتر از آنکه درکالس سوم متوسطه داده 

شناسی وآنچه زمینتوضیح کافی در باره وضع درس  با آشنائی با شاگردان و میشد نیست شخصا به کالس دوم دانشکده رفتم و
استاد به آنها گفته خواستم هریک از آقایان پرسشی در موردی که برایشان نامفهوم است  بیان کنند تا توضیح کافی بدهم. اشاره 

اید نیست وشخصیت دانشجو را باید درنظر داشته کردم آنچه اینجا درس داده شده بیشتر از آنکه درکالس سوم متوسطه خوانده
 باشید. 

دانشجویان آمادگی خود را برای دادن امتحان اعالم کردند وقرار شد روز معین دیگری این امتحان تجدید شود وبه دفتر خود همه 
 دار بودند به من مراجعه کرده و رفتم.  بالفاصله پس از ورود به دفترم آقای مجید عدل که سمت معاونت فنی دانشکده را عهده

های رئیس کالس دوم به من داد که درآن نوشته شده بود دانشجویان از نظر احترام به گفتهدانشجویان  ۀای به امضای همنامه
نمیتوانیم این درس را  دانشکده قبول کردند که در امتحان شرکت کنند، ولی ما چنانچه  قبال گفتیم از این درس چیزی نفهمیدیم و
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از دانشجویان چنین  مداخله کردم دخالت کردید و که من شخصًا امتحان بدهیم.  من به اقای مجید عدل گفتم به چه دلیل درکاری
داربودید چرا درتمام مدت سال متوجه این مشکل نشدید تا آنرا حل را پذیرفتید وبا توجه به اینکه معاونت فنی راعهده اینامه

 این باره دخالتی ننمائید.  کنید تا کار رابه اینجا برسانید ومسئولیت این کار به عهده شما است و نامه را ببرید ودر

یکنفر ازشاگردان را ، ایشان آقای مجید عدل دفتر در روز بعد به دفتر ناظم دانشکده رفتم تا به او درباره خوابگاه دستوری بدهم و
علم وزیر فرزند امیر شوکت  « اسدالله علم »شناختم ولی به روی خود نیاوردم. دانشجوی مزبور  فورًامشاهده کردم. آن دانشجو را 

برای خود دارای منزل چون روزی زندگی نمیکرد دانشجوی سال دوم  بود که در شبانه ،داماد قوام شیرازی و وقت تلگراف پست و
 مخصوص با خانواده بود.  لذا بدون توجه به ناظم )شوهر خواهر هژیر( دستورالزم را دادم و بیرون آمدم. 

از چه  کات کردم و دانستم مرکز عملیات تحریک اعتصاب دانشجویان چه کسی است وتوجه به مرکز صدور تحری بدین طریق فورًا
از سوی من به او  قدرتی میخواهد استفاده کند. روز بعد یکی از کارمندان محترم را خواستم که به منزل آقای اسدالله علم برود و

گاه سلطنت وظیفه شما باید این باشد که با این رفتار توجه به روابط پدر بزرگوارتان با دست با بگوید با وضع خاص خانوادگی و
در  امتحانات  حاضر باشد باید شما باشید و در هر حال تنها دانشجوئی که در سر کالس و دانشجویان موافقتی نداشته باشید و

 و ،حضار ایشان برسانمموضوع را به است و کرده و عدم حضور در امتحان ناچارم فردا با پدرتان مالقات این رفتار ۀصورت ادام
. آقای علم گفت فردا فوق را به ایشان رساند بالفاصله گزارش آن را به عرض اعلیحضرت خواهم رسانید. کارمند نامبرده مطالب

 دانشجویان هم در امتحان شرکت خواهند کرد.  ۀبرای امتحان حاضرهستیم وکلی 9ساعت 

به محل امتحان زمین شناسی  بازدید دانشکده و هب 9ساعت  واست کردم فردااز ایشان درخ بالفاصله به آقای رام اطالع دادم و
خودم از  گذراندن امتحان شدند و ۀدانشجویان آماد ۀکالس دوم تشریف بیاورند و صبح روز بعد درکالس امتحان  حاضرشدم.  هم

نوشتن بودند که آقای رام به تنهائی  زمین شناسی انتخاب کردم. دانشجویان مشغول ۀکتابچه درس دانشجویان سه سئوال در بار
معاونین دانشکده از حضور  تعجب دانشجویان شد و پس از مدتی آقایان ناظم و وارد کالس امتحان شدند که موجب حیرت و

 رام حیرت زده شده بودند.  آقای

خودم با  مربوطه ارسال دارند وبه استاد  و کرده اوراق را جمع آوری از آقای مجید عدل خواستم که امتحان را مراقبت کرده و
به ایشان گفتم  . آقای رام خواستند که در اینمورد بهمین نحو گزارش دهم رام به سایرعمارات وبناهای دانشکده رفتیم و آقای

ایشان گفتند اگر گزارش  اثر مطلوبی در دانشکده خواهد داشت و چون بهتر است در این مورد سکوت شود اینکار صالح نیست و
شان رساندم که مورد ت بیشتری برایت فراهم خواهد کرد. به اطالعمشکالرا تنبیه نکنی « مجید عدل»ی ومتصدی مربوطه نده

 در موارد دیگر گزارش الزم را خواهم داد.  تخلف این شخص بسیار است و

خواهد کرد )چون مرسوم بود که تی فراهم مشکالدر سه ماه تعطیلی یان پیشنهاد کردم برای اصالح وضع دانشکده با بودن دانشجو
در سه ماه تابستان دانشجویان در دانشکده میماندند وبرای انجام عملیات کشاورزی عملی در زمین های زراعتی کرج به کارهای 

به  آموزشی میپرداختد( دراول تیر ماه پس از اعالم نتیجه امتحانات برای سه ماه دانشکده را تعطیل کنم تا بتوانم با فرصت مناسب
 کارها رسیگی کنم که مورد موافقت واقع شد. 
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   حمید حکیمی دست چپ 1618آبان  11دانشکده کشاورزی کرج  

کرده  تأسیسدر فاصله بیست روز امتحانات مشخص شد که آقای محمود فاتح که در بیست سال پیش دانشکده کرج رادر تهران  
فعلی اصول کشاورزی  مدرن را در سال سوم تدریس میکرد، کالسهای  ۀدر دانشکد  ،کرده استامور را اداره می بود وشخصًا

 ۀزمین کشاورزی کرج  میگذرانید، واوراق امتحانی را نیز باخود به تهران برده بود، با تصمیمی که در بار تدریس خود را در باغها و
آقای فاتح  ۀامتحان درس مربوط ۀسال برای نتیجه آماده بود، ولی نتیجامتحانات آخر  ۀتعطیلی تابستانی گرفته شده بود وتمام نمر

نمرات  امتحان بودم سودی نداشت.  با نامه رسمی به اطالع آقای فاتح رساندم  ۀآنچه هم با تلفن وغیره خواستار نتیج نرسیده بود و
 و میشود ن احتساب نمره امتحان درس شما اعالمامتحانات بدو ۀخرداد به دانشکده نرسد نتیج 61که اگر نتیجه امتحان تا تاریخ 

لیسانس دانشجویان اقدام خواهد شد. چون بیش از یکماه ونیم دیگر از ایشان خبری نرسید به همان ترتیب  ۀنسبت به صدور ورق
 تدریس آقای فاتح در دانشکده جلوگیری کردم. ّۀاز ادام اقدام ورقه لیسانس و به دانشجویان داده شد و

شخص مدیرکل از  کل کشاورزی ومدیران و ۀای از آقایان کارمندان ادارهای دانشکده مشخص شد که عدهی به هزینهدر بررس
مبلغ متنابهی به صورت مطالبات وجود داشت که مهمترین آنها مبلغی  و دانشکده استفاده میکردند های مختلف ده ومحصول

سایر استادان بود. مبلغ سی وپنج تومان بدهی مدیرکل وشصت تومان همچنین  آقای مجید عدل و ۀبرابرششماه حقوق ماهیان
از شخص مدیرکل چکی به  غیره بود با دریافت این لیست نخست به مرکز رفتم و رئیس حسابداری و بدهی یکی دیگر از مدیران و

ان دروجه دانشکده دریافت کرده شهمچنین از سایر مدیران به مبلغ بدهی مبلغ سی وپنج تومان به اسم دانشکده دریافت داشتم و
همچنین حقوق آقای  به رئیس حسابداری تحویل و دستور دادم که در موقع پرداخت حقوق کارمندان مطالبات را کسر نماید و و

 به همین ترتیب انجام شد. شان پرداخت نشود ومجید عدل تا اتمام بدهی

ارات رئیس دانشکده، رئیس حسابداری از این اختیارات من ناراحت شده اختی ۀدستور مدیرکل در بار دانشکده و ۀاما درمورد بودج
با موافقتی که کردیم قرارشد در حساب دانشکده در کرج  همواره مبلغ  بود ولی ناچار از انجام آن بود. من با او مذاکره کردم و

ی که به حسابداری تحویل میشود، معادل  اسناد ۀالحساب از سوی حسابداری مرکز واریز شود و کلیدویست هزار تومان بطور علی
  ۀهای منقول وغیر منقول آزاد بوده،  بدون اجازوجه آنرا به حساب دانشکده واریز کنند. در ضمن حسابداری برای انجام هزینه

دانشکده  ومبالغ الزم برای دریافت اعتبارات دانشکده به امضای رئیس دهدسناد آنرا به حسابداری تحویل ا و ددهانجام  مرکز
انجام هرگونه هزینهای از منقول وغیر  ۀرسمی موضوع را تائید واجاز ۀحسابداری طی نام عمل کند. این موافقت انجام و رسانیده و

 منقول به رئیس دانشکده داد. 
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ازه دهید که به همین ترتیب کارها انجام میشد تا روزی رئیس حسابداری اطالع دادکه اتومبیل استادان قابل استفاده نیست واج
وپس از چند دقیقه  ،استادان را به تهران ببرد ،یک اتومبیل استادان را به تهران برساند.  دستور دادم اتومبیل آقای مجید عدل

ظهر در سعد آباد برای تنیس با واالجضرت  ای مجید عدل باید ساعت سه بعد ازقرئیس حسابداری دوباره به من مراجعه وگفت که آ
از مرکز تلفن دانشکده خواستم تا تلفن دربار را برای من بگیرد  فورًا .فتن وبرگشتن این اتومبیل عملی نخواهد بودر حاضر بشود و

ای سه روز برای بازی تنیس با واالحضرت به وپس از اتصال تلفن با دربار، خود را معرفی کردم وگفتم آقای مجید عدل هفته
بیل نیست، از امروز از سعد آباد اتومبیلی به موقع برای بردن آقای مجید عدل به کرج آباد می آید وچون دانشکده دارای اتوم سعد

روزهای دیگر نیز فراموش نشود. به حسابدار که ناظر اقدام من بود دستور دادم تا اتومبیل اقای مجید عدل را برای  فرستاده شود و
 مد استادان به کار ببرد.  آورفت

با انجام مقررات مربوطه وکسب اجازه مخصوص  یک اتومبیل نو برای دانشکده باید خریداری شود وسپس با بررسی متوجه شدم که 
مخصوص دولتی مخصوص مورد  ۀبا شمار و کرده خریداری اتومبیل فورد نو خرید اتومبیل اقدام کردم و ۀاعلیحضرت دربار

موضوع خرید اتومبیل رابرخالف مقررات تشخیص داده  قرار دادم.  سه روز بعد رئیس حسابداری با تلفن به من گفت که استفاده
اگر نقصی داشته باشد تکمیل میشود. گفت شما حق پرداخت بهای اتومبیل را از  ،من گفتم اسناد هزینه که فرستاده میشود.  است

ین اقدام به عمل داری امخصوص آن از خزانه ۀبایستی پس از درخواست وتصویب وزارت دارائی وحوال حساب دانشکده نداشتید و
من است.  درحدود نیمساعت بعد آقای رام با تلفن از من توضیح خواست وگفت آقای  ۀآید. من گفتم مسئولیت اینکار به عهد

خدمت برسم  خود فورًاایشان اجازه خواستم تااقدام رسمی است. از ۀدر اطاق من آماد رئیس حسابداری شما را مجرم شناخته و
 رئیس حسابداری نیز حضور داشته باشند. و توضیح بدهم وحضورًا

ای نشسته کننده آیندی  با من رفتار میکرد، با حالت ناراحترئیس حسابداری که تا آن روز با حالت خوش قای رام رفتم وآبه دیدار 
دور درخواست ص بود و آقای رام به من گفت که آقای رئیس حسابداری معتقد است که شما اجازه نداشتید بدون تصویب قبلی و

دستور حسابداری را درباره انجام و پرداخت  ۀمخصوص از محل اعتبارات جاری بهای اتومبیل را پرداخت کنید.  من بالفاصله نام
های منقول وغیرمنقول از محل اعتبارات بانکی را به ایشان دادم. آقای رام پس از خواندن نامه به رئیس حسابداری گفت هزینه

ین نامه، دستور انجام هرگونه هزینه را دادید. او پس از خواندن نامه ناراحت شد وگفت این نامه برخالف قانون خودتان به موجب ا
ومقررات میباشد وآقای رام گفتند صادر کننده اگر اشتباهی کرده است به مجری مربوط نمیشود. رئیس حسابداری نامه را روی میز 

دریافت نامه حسابداری از دفترشان خارج شدم.  یکی از  اکراتی درباره کارها وگذاشت واز اطاق خارج شد. من نیز پس از مذ
دوستانم  از من پرسید چه اتفاقی افتاد که رئیس حسابداری به دیدنم آمد و با ناراحتی گفت که دیگر دراین سمت خدمت نخواهد 

 کرد.  

 نتهرا دانشگاه به دانشکده وستنیپ وی کشاورز دانشکده سانسیلی ابیارز

در طول سه ماه که دانشکده تعطیل بود به امور داخلی پرداختم و از مشکالت دانشکده آگاه شدم.  یکی از نخستین مسائلی که 
بهسازی است و عواقب آن برای  اقدام  توجه مرا جلب نمود، ارزیابی مدرک لیسانس دانشکده بود. به نظرم آمد که این مهمترین

التحصیالن آن بسیار مهم میباشد.  اداره بازنشستگی از قبول دیپلم دانشکده به عنوان ن و فارغدانشکده و همگی دانشجویا ۀآیند
میکرد.  ناچار با سوابقی که با جناب آقای  خودداری التحصیالنسه کشاورزی فارغ ۀلیسانس واز پذیرفتن احکام رتب ۀدرج

در همکاریهای وزارت فرهنگ نهایت توجه را نسبت به من  ایشان قباًل رئیس دانشگاه تهران داشتم و« دکترعلی اکبر سیاسی»
 دوم  متوسطه  کار ۀدامپروری با پذیرفتن دور کشاورزی و ۀت و ذکر اینکه دانشکدمشکالبا ذکر مطالب و و کرده داشتند، مراجعه

 ۀاجاز د ومنظور شو« نتهرا»شکیالت دانشگاه ت ءکشاورزی ودامپروری جز ۀاگرممکن است موافقت فرمایند که دانشکد ،دمیکن
دانشکده در ضمن انجام تشریفات رسمی برای ضمیمه شدن به دانشگاه، واجرای مقررات مخصوص  ۀرسمی برای استعمال واژ

 دانشگاه، اعالم شود.  
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مقررات برطبق  و دانشگاه تهران اعالم گردید ءکشاورزی جز ۀدانشکد رسمًا با توجهی که رئیس دانشگاه کردند این عمل اجرا شد و
 مخصوص برای دانشکده تهیه کردم و ۀآمدیم. البته برنام یک نفراز استادان دانشکده به عضویت شورای دانشگاه در دانشگاه من و

های دانشکده کرج شد. لیسانسه ۀبازنشستگی هم ناچار به پذیرفتن کلی ۀبه تصویب شورای دانشگاه رسانیدم و بدین ترتیب ادار
مقررا ت رسمی  دانشگاه را  رده وکدرشورای  دانشگاه  شرکت  داربودم مرتبًاستی دانشکده کرج را عهدهدر مدت دوسالی که سرپر

 به موقع اجرا گذاشتم. )دانشکده( درکرج 

 اداری بودم و 9دارای رتبه  ،حقوق ماهیانه من نیزاتفاقی حل شد. در زمان شروع تصدی دانشکده مشکلتعطیل تابستان  ۀدر فاصل
 رارت کشور هم حقوق ریاست شهرداری متبدیل رتبه نمایم.  وزا ات دانشگاه   نشدم و نخواستم از آن استفاده کرده ومشمول مقرر

بازنشستگی هم از تائید حکم حقوقی که معادل حقوق ریاست شهرداری تبریزصادر شده بود به استناد عدم  ۀپرداخت وادارنمی
آقای  از خدمت در دولت برکنار شد و ین ایام آقای حکمت از وزارت کشور واجرای حکم وزارت کشور خودداری میکرد. در هم

دوست مشترک آقای عمادکیا، نامه کفیل وزارت کشور که نوشته بود قبل از  ۀسهیلی به وزارت کشور منصوب شد. من بوسیل
وافقت کردند و تا ظهر همان روزحقوق موریت نروید را با تقاضای دستور پرداخت حقوق فرستادم. ایشان مأمالقات با وزیر به محل م

  .بازنشستگی هم حل شد ۀادار مشکل و کردم ریاست شهرداری را دریافت

تجهیزکردن آشپزخانه  تکمیل لوازم خوابگاه وسایل استراحت آنان و به تابستان به بررسی خوابگاه دانشجویان پرداخته و ۀدر فاصل
در  و میکردم ها را با دقت بررسیایام فراغت در ساعات غیر اداری اسناد هزینه سالن ناهارخوری پرداختم. در با وسائل مدرن و

چند مورد ناچار به تعویض افراد ناسالم شدم. پس از آن اسناد هزینه با دقت فراوانی تهیه میشد و کوشش داشتم تا از تجهیزات، 
 شخصی نشود.  ۀهای دانشکده استفادمحصوالت وآذوقه

نیز با پایان دادن به  داده شد وقرار البراتوار مخصوص مواد مختلف کشاورزی در دسترس استادان  راتوار شیمی ودر ایام تابستان الب
به  با عنوان رسمی دانشگاه آغاز 1618دانشکده روز اول مهر ماه  دیگری افراد ناباب مجید عدل ناظم مدرسه و خدمت آقایان فاتح و

شان به کار خود بسیار عالقمند ۀخارجی بود که هم تادان متخصص درجه اول داخلی وکار نمود. خوشبختانه دانشکده دارای اس
تا آنجائیکه که ممکن بود برای به راه انداختن البراتوارهای مختلف وکمک به روش رشد بیشتر نباتات همکاری فراوان  بودند و

ه بود با سعی فراوان برای پیشبرد کارهای دانشکده المللی در اروپا شروع شدداشتند. من نیزبخصوص در آن زمان  که جنگ بین
 کوشش میکردم.

 ی دامپرور وی کشاورز ۀدانشکد گردرید اصالحات

در یکی از این بازدیدها  از تبدیل قبرستان  .از دانشکده بازدید کرده بودند گذشته چندین باراطالع پیداکردم که  اعلیحضرت در 
در  درختانی که از خارج از ایران آورده شده و بسیار اظهار رضایت کرده بودند و ،اغ نباتاتدانشکده بود به ب ۀقدیمی که در محدود

دستور  از وجود آفاتی که دور آن درختان را گرفته بود ناراحت شده و توجه شان را بیشتر جلب کرده و ،آن باغ کاشته شده بودند
چرا  پرسیده بودند که چه تفاوتی این قبر که بصورت مقبره باقیمانده وصریحی داده بودند. دلیل از وجود یک مقبره در داخل باغ را 

 پاسخی به ایشان داده نشده بود. ،ایدآن را نگهداشته

از استاد دفع آفات خواستم که آفت این  ،من با توجه به این موضوع واینکه همواره منتظر بازدید غیرمترقبه اعلیحضرت باشم
ایشان پس از مدتی به من اطالع دادند که با وجود استفاده از  ازبین ببرند و بود،  ت پوشیده شده درختان را  که از تارهای عنکبو

تارهای عنکبوت  ۀبا استفاده از نبردبان کلی انواع مختلف دواها نتوانسته است کار مفیدی انجام دهد.  ناچار دستور دادم چند کارگر
درختان را با آب تحت فشار  ۀتان بدون برگ بمانند  وپس از این کاردستور دادم کلیها جدانمایند.  بطوریکه درخرا با دست از شاخه

البته درختان بدون برگ بودند وپس از مدتی  ،دهند.  این کار راپس از خشک شدن چند بار انجام دهند مخصوص شستشو ۀبا لول



 حکیمی های عبدالحمید یادمانده

- 57 - 

 

دون آفت سبز وخرم شده بودند. دستور دادم ساختمان زدن شدند.  در سال بعد نیز این درختان بها به تدریج شروع به جوانهشاخه
 اختصاص دادم.  ای کتابخانه تشکیلقفسه وکتابخانه برای  ۀمقبره را هم  تعمیر کرده با نصب چندین پنجره آنرا با تهی

د که چون  آقای رام مدیرکل کشاورزی به من اطالع داد که شب قبل اعلیحضرت در  هیئت دولت  توجه دادن 1618در دیماه سال 
کشاورزی خیلی  ۀکشورکشاورزی است  احتیاج دارد که برای کشاورزی  متخصصین بیشتری داشته باشد. سعی شود که دانشکد

بیشتر دانشجو بپذیرد. نظرشان این بود که حداقل دانشکده کشاورزی پنجهزار دانشجو داشته باشد که هر ساله بیشتر از هزار نفر 
کشاورزی از داوطلبان دوره دوم متوسطه دانشجو  ۀکند. به اطالع ایشان رسانیدم که  چون دانشکدمتخصص مورد لزوم را تربیت 

دوم متوسطه درایران درسال جاری حدود  ۀفارغ التحصیل دور ۀسال عد 13میپذیرد با تمام اقدامات تربیتی وزارت فرهنگ در این 
داوطلبان دارای دیپلم متوسطه با وجود شش دانشکده ۀ از بقی شوند ونظام وارد می ۀنفر به دانشکد 611نفربوده است که قریب  561

دانشسرای عالی حداکثری که میتوان برای این دانشکده یافت  بزرگ در تهران  مثل طب، دندان پزشگی، مهندسی یا حقوق، و
 1613شود که خود من که درسال  به آقای رام توضیح دادم که این موضوع باید به عامه اطالع داده چهل نفر بیشتر نخواهد بود و

نخست وزیری اعلیحضرت از تمام این ده نفر  ۀفقط در دور و ،موفق به دریافت دیپلم دوره دوم متوسطه شدم تعداد ما ده نفربود
 نفر رسیده است.  561دوم بیشتر شد که اکنون به  ۀالتحصیل های دوراز آن به بعد فارغ برای تعلیم وتربیت استفاده شد که 

را حل نخواهد کرد وبه این صورت نمیتوان به اطالع اعلیحضرت رسانید. با  مشکلتی زیاد گفتند که این حقیقت آقای رام با ناراح
ناراحتی آقای رام، راه حلی به نظرم رسید که با یک اقدام میتوان تا حدودی این وضع را تغییر داد. پیشنهاد کردم که برای  ۀمشاهد

روزی ایجاد کنیم، که با تصویب وزارت فرهنگ، به جای سه سال کرج، یک دوره دوم متوسطه شبانه جلب دانشجوی بیشتر در
خاصی  ۀو در این دو سال دروس مورد احتیاج دانشکده کشاورزی با برنام ،تحصیل دوسال باشد ۀمانند دانشسرای مقدماتی، دور

ول متوسطه به حد کافی وجود دارد. اولیای اطفال نیز قادر به ا ۀتدریس شود، وبا اطالعی که از شهرستانها دارم مدارس سه سال
شود. آقای رام کشاورزی  نیزگرفته ۀتحصیل در دانشکد ۀپرداخت مخارج اطفال خود در تهران نیستند. از داوطلبان تعهد ادام

ت رساندم. دستور اقدام صادر دو روز بعد به من اطالع داد که پیشنهاد تو را به اطالع اعلیحضر پیشنهاد من را یادداشت کرد و
 دوم شبانه روزی ایجاد گردد. گفتند که امسال اینکار انجام گیرد. ۀکردند که برمبنای پیشنهاد شما یک دبیرستان دور

ماه را هشتادهزار تومان تخمین زدم وگمان میکردم که  پس از بحث فراوان برای بودجه وتشریفات الزم برای دویست نفر در دو
چک  این مبلغ مدتی وقت خواهم داشت تا برنامه را آماده کنم. ولی صبح روز بعد آقای رام من را به دفتر خود خواند و برای تصویب

ادارات کشاورزی  ۀمن ناچار تلگرافی به کلی  !به من داد را کشاورزیۀدانشکد نامهشتاد هزارتوما ن به امضای وزیر دارایی به 
روزی سوم متوسطه به شرکت دردبیرستان شبانه ۀطه برای تشویق دارندگان گواهیناممتوس ۀسال استانهای دارای مدارس سه

شورای  روزی به جای سه سال، که موافقت شورای عالی فرهنگ واین شبانه ۀدوسال ۀدورۀ مخابره کردم.  برای تصویب برنام
اطالع عموم رسانیده شد. از اوائل بهمن ماه  ها بهدر روزنامه شان جلب شد ودانشگاه الزم داشت، کار را آغازکردم.  موافقت

دانشکده مشغول  ۀدور ۀتحصیل در دانشکده تا خاتم ۀشاگردان با تعهد ادام داوطلبان سوم متوسطه از شهرستانها رسیدند و
 تحصیل شدند . 

 ۀمس قرار گرفت. از کلیکرج بودم آن دانشکده مورد بازدید اعلیلحضرت ملکه مادر وشاهدخت اشرف وش ۀایکه در دانشکددر دوره
دستور دادند که کمیسر کشور شوروی به همراه چند استاد ومتخصص  1618در اواخر سال  موسسات بازدید به عمل آوردند و

 یت انجام شد. از آنان پذیرائی کندکه با موفق کشاورزی از دانشکده بازدید نمایند، و رئیس دانشکده منحصرًا

ثربود. در هفتم شهریور ؤرخ داد و در وضع دانشکده نیز م 1631سوم شهریور  ۀواقع انجام میشد تااه به این ترتیب کارهای دانشگ
ها که من را راننده اتوموبیل دانشکده آنجا توقف کرده و کل کشاورزی متوجه شدم که دو ۀکه از کرج به تهران آمدم در مقابل ادار

کده هم مواد مصارف خود تصرف کنند.  با اطالع اینکه اتوموبیل مخصوص دانشها میخواهند اتومبیلها را برای دیدند گفتند نظامی
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لب بنزین تحویل گرفته است،  هر سه اتومبیل را با استفاده از گارد کشاورزی به منزل یکی از دوستان که ح 31مصرفی دانشکده و 
 هم دراین باغ نگهداشتم. رانندگان را و دارای باغ بزرگی بود بردم 

    0221 وریشهر انریا اشغال

یکی از استادان دانشکده  که   هر پنج نفر شب را آنجا خوابیدیم تا  در ساعت سه بامداد نفر از دوستان نیز به آن خانه آمدند و دو
ضرت تهران را ترک کرده وبه سوی حآقای مهندس شقاقی با همسرش خانم فروغ خواجه نوری به آنجا آمدند و خبر دادند که اعلی

ر است بیائید برویم. من ضاند وشما هم اتومبیل حااشخاص نیزبه سوی اصفهان رفته عزیمت کردند. عده زیادی از افسران و اصفهان
ی پیش نخواهد آمد ولی شما  که پدرتان افسر مشکلبرای من  دار هستم وقبول نکردم وگفتم من مسئولیت عده زیادی را عهده

یک مرخصی یکماهه از تاریخ امروز  برایتان صادر  ،ی برایتان پیش نیایدمشکلهیچ  نکه بعدًاعالیرتبه است میتوانید بروید. برای ای
به  کمال راحتی به مسافرت بروید. پس از رفتن آنان دیدم دوستان من که هر چهار نفر پشت درب ایستاده وبا خواهد شد تا 

هم برویم. با اصراری  دار مابا داشتن سه اتوموبیل وکامیون بنزینگفتگوی ما را شنیده ونگران شده بودند. آنها نیز اصرار داشتند که 
بنزین در اختیارتان میگذارم  ها را با راننده واقوامش داشتند  به آنها گفتم شما میتوانید  با هرکدام ازاین اتومبیل که صاحبخانه و

از آنان خواستم که با حافظ  دانشجویان را نادیده بگیرم وآذوقه دادن  مسئولیت نگاهداری و بروید ولی من نمیتوانم این کاررا بکنم و
 مشورت کنیم که این بیت آمد: 

 «چرا که حافظ ازاین راه رفت ومفلس شد ز راه میکده یاران عنان بگردانید»

اند ولی تهپس از خواندن این بیت دوستان آرام گرفته وخوابیدیم. بامداد روز بعد مطلع شدیم که اعلیحضرت از تهران بیرون نرف
جز رفتن به دانشکده شهریور ب 35ی بحرانی را تا روز کننده شده. روزهااوضاع داخلی بسیار ناراحت ارتش ونظامیان متفرق و

اند و واالحضرت ولیعهد به اشتغال به انجام وظیفه چیزی را به یاد ندارم.  تا در آن روز اعالم شد که اعلیجضرت به اصفهان رفته و
برای سوگند وفاداری در  مجلس شورای ملی حضور خواهند یافت.  دستور داده شد که با لباس تمام رسمی برای  وسلطنت رسیده 

شرکت دراین مراسم حضور یابم که طبق برنامه تشریفات انجام شد واعلیجضرت محمد رضاشاه با حالت خضوع پشت میز ریاست 
یاد  نامه از مجلس خارج شدند وته بودند، اعلیحضرت پس از خواندن قسممجلس باال آمدند. در حالیکه همه وکال حالت تعظیم گرف

 شدنی وقابل تشریح نیست . مراجعت ایشان از سالن مجلس فراموش فرمائی و تشریف

کشاورزی  ۀوزارتخان»به « کل کشاورزی ۀادار»در نتیجه این تغییر آقای ذکاء الملک فروغی دولت جدید را به مجلس معرفی کردند و
 ایشان در وزارتخانه حاضر شدند.   به سمت وزیر کشاورزی معرفی شد و« علی اکبرحکیمی»وآقای  شد تبدیل« نابع طبیعیو م

به هرکس که میخواستند  انواع انتقاد، تهمت و افترا را روا داشته و ها آزادانه هر آنچه میخواستند نوشته ودراین زمان روزنامه
ی نداشتم، ولی وضع مشکلایشان نیز از کار دانشکده راضی بودند  بطه خانوادگی داشتم وپرخاش میکردند. من که با وزیر را

میشد واداره دانشکده با اختیارات کامل که قبال  داشتم و انجام میدادم روز به روز  هائی که ازهر سووزارتخانه وتحریک
از وزیر آقای حکیمی خواستم برای  م ورها سازکشاورزی  ۀرا از مسئولیت دانشکد تصمیم گرفتم خودترمیشد. مشکل

 کشاورزی باشد در نظر بگیرند ومن را از این مسئولیت خالص کنند.   ۀکشاورزی شخص دیگری که تحصیلکردۀدانشکد

در این موقع  برای اینکار درنظر گرفته شد و ،که دارای دیپلم دکترای کشاورزی بود 61با معرفی دکتر بهرامی طوالنی و ۀبعد ازمذاکر
زشتی انتشارداده   ۀمقال ،متوسطه قبول نکرده بودم ۀاقدام من که شاگرد داوطلبی را برای سال اول دور ۀاطالعات در بار ۀوزنامر

                                                 

73
 نویسنده جغرافیای کشاورزی ایران. رجوع شود به فهرست سرپرستان دانشکده کشاورزی در وبگاه دانشکده« دکرت تقی هبرامی»  
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مقاله   ۀآشنائی که با آقای عباس مسعودی داشتم با تلفن موضوع را به ایشان توضیح دادم که پس از آن از ادام ۀبود.  من با سابق
ای برای آینده بود.  لذا با اصرار وزیر را برای تعویض محل خدمت خود به ریاست کارگرینی این دلیل قانع کننده خودداری کرد و

وزارت کشاورزی )رئیس قبلی محل خدمت را ترک وبه وزارت دارائی رفته بود و این سمت خالی بود( راضی شدند.  هرسه حکم 
ابالغ چهار ماه مرخصی استحقاقی خودم  را به امضای وزیر رساندم  رامی وکشاورزی آقای بهۀریاست کارگزینی  وریاست دانشکد

وبه اطالع وزیر رساندم تا مادامیکه شما وزیر هستید از مرخصی استفاده نخواهم کرد واین مرخصی برای زمانی است که تصمیم 
رار گرفت و من کرد که مورد پذیرش وزیر ق بگیرید از این کارکناره گیری کنید وپس از آن  من نیز از این مرخصی استفاده خواهم

 دردفترکارگزینی مشغول به کارشدم. 

 یکشاورز وزارتی نیکارگزی سرپرست

ی کارگزینی بایستی در رؤساها دولت ومجلس تغییراتی قائل شده بودند، حقوق ودرجات و رتبه ۀدراین ایام چون دربار
در این کمیسونها بودم وساعات بعد از ساعات  من در خارج وزارتخانه و های متشکله شرکت میکردند. بیشتر اوقات وقت کمیسیون

ترفیع  ۀای دربارها به موافقت نامهبه کارهای دیگر کار گزینی رسیدگی میکردم. در یکی از این بررسی اداری به وزارتخانه آمده و
ها همه مربوط به ردم ومتوجه شدم که ترفیعحقوق کارمندان که برای پرداخت به حسابداری میبایست ابالغ شود برخو ۀاضاف و

 ۀکارمندان حسابداری است. با پرسش که بقیه چرا نیست متصدی مربوطه اطالع داد که هزار حکم ترفیع که متعلق به بقی
م ئید قبلی از ارسال فرم الزم برای بازنشستگی  خودداری نموده وفقط فرأمانده و  حسابداری با وجود تکارمندان است باقی

بازنشستگی کارمندان حسابداری را ارسال داشته است. ناچار یادداشتی به رئیس حسابداری نوشتم که اگر تا یک هفته گواهی 
کارمندان حسابداری جلوگیری خواهم کرد. رئیس حسابداری بهانه کرد که  ۀوجود اعتبار را صادر نکنند از پرداخت حقوق هم

ها در سالنی در اختیار حسابداری دستگاه ماشین تحریر ادارات وماشین نویس ۀدادم کلی دستور نویس کافی نداریم. فورًاماشین
 قرار گیرد تا در مدت یک هفته انجام گیرد. در مدت یکهفته  اینکار انجام شد و موجب رفاه کارمندان دیگر رافراهم ساختم.  

ای به وزارتخانه شروع من پس از حصول اطمینان ضمن نامهدر همین ایام اطالع یافتم که وزیر قصد داشت از دولت استعفا دهد و
« مجید عدل»برادر « مهندس احمد حسین عدل»یدم آقای از وزارتخانه خارج شدم. شن استفاده از مرخصی را به اطالع رسانیدم و

بازرس را به دانشکده اطالع یافتم که آقای وزیر جدید هفت نفر  ًااند وتوجهی نکردم ولی بعدبه وزارت کشاورزی منصوب شده
هائی اگر انجام شده را گزارش دهند.  چون کوچکترین سوء استفادهکارها وعملیات من بررسی و ۀکشاورزی فرستاده است که دربار

 این موضوع برای همیشه بسته شد. ،تخلفی را نیافتند

پس از پایان ایام مرخصی باز  .رداخت میشدمن ایام مرخصی را درتهران ومنزل دوستان میگذرانیدم وحقوق من طبق حکم صادره پ
نخست وزیر شده بود وکماکان آقای احمد حسین عدل وزیر  السلطنه  قوام آقای  دولت نیز تعییر کرده و به کسی مراجعه نکردم و

روز  ال شده وشما به وزارت فرهنگ ارس ۀای از وزارت کشاورزی رسید که پروندنامه 1631شهریور 38کشاورزی باقی مانده بود روز 
 مراجعه کنید.« دکتر علی اکبرسیاسی»آخر شهریور به  وزیر فرهنگ آقای 

 0780و بحران غله   (!)و دارائی فرهنگ های وزارت  طریقاز   خواربار ااقتنل هب وزارت
.  به محض من روز آخر شهریور برای دیدن آقای دکتر سیاسی به آن وزارتخانه مراجعه کرده وخدمت آقای دکتر سیاسی رسیدم

ورود با حالت ناراحتی از من پرسیدند این چه انتقالی بود که برای خودت ساختی؟ ومن با تعجب وحیرت زیاد گفتم که من هیچ 
اگر مورد قبول جنابعالی نیست، به وزارت کشاورزی برگردانید ویا حکم انتظار خدمت صادر فرمائید.  اطالعی از این انتقال ندارم و

کشاورزی آقای نخست وزیر با تلفن  ات از وزارتمنظورم انتقال به وزارت دارائی است و قبل از دریافت پروندهبا ناراحتی گفت 



 حکیمی های عبدالحمید یادمانده

- 55 - 

 

به آنجا منتقل کنم.  من به ایشان گفتم که من هیچگونه اطالعی و شما را به وزارت دارائی بفرستم  ۀپروند دستور دادند که فورًا
 م. کس مراجعه نکردندارم وبه هیچ

وزیر دارائی )در زمان اشتغال من در وزارت تجارت   69«الدولهمهذب»آقای  باقر کاظمی  احتی زیاد به وزارت دارائی رفتم وبا نار
کل بازرسی را منحل  ۀمرا پذیرفت وگفت ادار فورًا ب ذهنی تجارتی منصوب کرده بودند(وفوائد عامه مرا برای تدریس حسا

روزکه کار دخانیات را  آمده، برو آنجا وتحقیقات را انجام بده تا ببینم. پس از دوخانیات پیشبرای موضوعی که در د اند،  فعاًلکرده
دیگر دروزارت دارائی نیستند. وزارت دارائی  اند وانجام دادم وبرای دیدار وزیر رفتم معلوم گردید به سمت وزیر خارجه تعیین شده

 ارد. را به وزارت فرهنگ ارسال دم ۀهم قصد دارد تا پروند

تمام امور کارگزینی وزارت خواربار را وزارت دارائی  که به سمت وزیرخواربار تعیین شده بود و« عزالممالک اردالنحاج»ولی آقای 
شان بروم.  پس از دیدار با ایشان دستور دادند که مرا خواستند که به مالقات این وضع اطالع پیدا کرده و انجام میداد از وجود من و

 ورامین را برای مصرف تهران بفرستم. ۀموجودی انبار غل که در اختیار من گذاشته شد به ورامین بروم و اینقلیه ۀوسیل با فورًا

مهدی »با تعجب دیدم که آقای  موریت به قصد دیدن آقای اردالن به اطاق وزیر رفتم وأمن پس از دو روز توقف در ورامین وانجام م
درب رابستم وعازم رفتن به بیرون از وزارتخانه شدم که پیشخدمت وزیربه من دردرب  ، که فورًااندپشت میز وزارت نشسته 68«فرخ

خروجی وزارتخانه رسید و گفت آقای فرخ شما را میخواهند ببینند. در برابر پرسش من که ایشان ازکجا فهمید که من در اینجا 
را صدا زدند ودستور دادند که شما را به خدمتشان ببرم. من ناچار شما درب را بستید وروانه شدید م هستم به من گفت بالفاصله که

زیادی به من  ۀبه دیدارشان رفتم.  پس از انجام تشریفات رسمی از جریان ورامین پرسیدند که انجام آنرا گزارش دادم. پس از مذاکر
وسعی کنی موجودی انبار رابرای آذوقه تهران ذوالفقاری داری خواهش میکنم به زنجان بروی  که با آقایخانوادگی  ۀگفتند با سابق

 به زنجان عزیمت کردم.  نقلیه فورًا ۀوسیل ذوالفقاری این کمک رابخواهی. من پس از گرفتن اختیارات کافی و یاز آقا برسانی و

سلمان  »ه با  آقای معاونت وزارتخان و 21در این موقع مستشاری از امریکا برای امور خواربار استخدام شده بودبه نام آقای شریدن
با این سوابق با اطمینان بیشتری این  از دوستان بسیار نزدیک به سمت ریاست دفتروزارتخانه بود و«  مسعود فروغی »و «  اسدی

ی رؤساها وبا مذاکره با آنها اطالع پیداکردم که آقای احتشامی فرماندار وسایر سمت راپذیرفتم. در بدو ورود به منزل ذوالفقاری
 رات با افسران نیروی شوروی تماسی ندارند وفقط رئیس پست وتلگراف با آنها درتماس است. ادا

کردم که آقای احتشامی فرماندار رابه نام مرخصی به تهران  احضار و رئیس پست  نخست وزیر تقاضا از با تلگرافی به آقای فرخ فورًا
اجرای مقاصد از آنها کمک بگیریم که  ۀروی ارتباط اداری دارد تا درباروتلگراف را کفیل فرمانداری تعیین کنند، چون با افسران شو

 همان روز آقای احتشامی بنام مرخصی احضار وکفالت فرمانداری را به رئیس پست وتلگراف ابالغ کرد.  

رۀ امنیت ادا  OGPU } « و.ئگ. پ.  »پس از این انتقاالت از رئیس تلگراف خواستم که رئیس گروهان وستوان یکم متصدی 
نامبردگان با مذاکره که  همراه بیاورد. اینکار به خوبی انجام گرفت و را برای آشنائی به منزل ذوالفقاری دعوت کرده و { شوروی

ما موضوع موجودی غله برای تامین آذوقه  مشکلوضع  ناحیه با کفیل فرمانداری در حین گفتگو اظهار داشتند که بزرگترین  ۀدربار

                                                 

 زاده شده بود.الدوله جانشنی تقیبتعمری کرده بود و مهذ 1381شهریور  1اش را در قوام کابینه 32
الحیه تاسیس  وزارت خواربار به جملس تقدمی  1381مهر ماه  8ادراه نظارت خواربار برای عدم احتکار حتت نظر َنست وزیر تشکیل شد.  1381در اواخر خرداد  30

 شد و مهدی فرخ به عنوان وزیر معرفی شد.
ار دوم برای ریاست کل دارایی انتخاب شد. آقای شریدن آمریکایی برای خواربار و چهار آمریکایی دیگر مهکار دکرت میلسپو برای ب ۲۸۱۲آبان  ۱۲در تاریخ  49

شش نفر  ۲۸۱۱ر تریماه میلسپو باز دو نفر دیگر معاون میلسپو آقای ویویان آمریکایی برای وزارت خواربار و نیز استخدام گراشام آمریکایی برای ریاست گمرک و د
 .یی برای مهکاری با میلسپو انتخاب شدنددیگر آمریکا
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شهریور آینده که محصول سال بعد به دست خواهد آمد موجودی غله کافی برای تامین  ست که آیا تامسئولیت ما ۀشهرهای محدود
 عملیاتی ما را فراهم کرده است .  مشکلترین گنان شهرهای مورد مسئولیت ما وجود دارد یا نه، واین بزر

ینکه سخنی بگویم پس از رفتن افسران شوروی با آقایان بدون ا ماموریتم را پیداکردم و مشکلمن ازاین سخنان کلید و راه حل 
مقداری هم  که موجودی کافی و کردممشخص  و  دره را بررسیخرم و  ها وکفیل فرمانداری موجودی غله از زنجان تا میانهلفقاریاذو

و واگن های باری بدون  بود اراه آهن تحت کنترل شدید شورویه سفانه حمل ونقل وعبور ومرور وأقابل حمل به تهران است. ولی مت
بدون موافقت آنها نمیتوان رفع نمود. دستور  و الزم بودل فرمانده کل مقیم باکو مخصوص ژنرا ۀواجاز بوداجازه آنها قابل بارگیری ن

اصلی فردا  لمشکغله مورد نیازهفتگی را به شهر ها برسانید.  با اطالع از  غله درشهر ها خودداری و ۀکه از ذخیر بودمرکز هم این 
ها را دستور دادم که بطور مسلسل از انبارهای اطراف غله خواربار ۀبدون آنکه کسی متوجه بشود  به شش کامیون موجود در ادارا

را در گونی مخصوص که هرکدام صد کیلو وزن جا داشت، وزن  هادره حمل کنند. دستور دادم که غلهخرم زنجان و به مرکز میانه و
میزان احتیاج هر شهر را تا شهریور  هفته انجام شد وا مهروموم نموده به کامیونها تحویل دهند. این عمل در مدت یکآنها ر کرده و

از  به معیت رئیس تلگراف به افسران شوروی مراجعه کرده و در انبارهای هریک از شهرها ذخیره کردم و آینده محاسبه کرده و
دادن ابزار  های فراوان پرسیدند اینها چیست که بازدید نمایند. نامبردگان بادیدن گونیهردونفر درخواست کردم که از انبارها با

پرسیدند به آنان گفتم  که هرکیسه یکصد  وقابل استفاده است.  از مقدار مخصوص به آنها معلوم شد که همه محتوی گندم پاک
هرشهراطمینان پیدا کردند که تا  ۀیزان مصرف روزانم محاسبه و درنظز گرفتن .  پس ازوخواهشمندم بشماریدکیلو وزن دارد 

مسئول ورود  کهشهریورماه سال آینده غله موجود کفایت میکند و برمبنای پیشنهاد من که سرباز مخصوصی در هر انبار بگذارند 
 .از انبار ممانعت کنند در غیر اینصورت از خروج غله  میزان مصرف روزانه هر شهر گندم تحویل آسیابانها بدهند. و شده وخروج غله

دره  نیز که به همین ترتیب آماده شده بود توسط کفیل فرمانداری به من افسران شوروی از انبارهای میانه وخرم پس از بازدید
 ۀخط نوشته روی شیشه کامیونهای ادار به خط روسی دو «گ. پ. او.»مامور  با امضاء خود و.  ندکردموافقت خود را اعالم  مراجعه و

پس از آن در هریک از نواحی مامور بازرسی وکنترل عبور ومرور وحمل ونقل با دیدن این نامه هیچ مانع . نصب کردند خواربار
  . ی دیگر وجود نداشت وکامیونهای ما به آذربایجان رفته ومراجعت میکردندمشکلو

آهن میانه تحویل دهند  ی  موجود درانبارها به  راههادستوردادم مقداری شکر از میانه به اردبیل وسراب برده شود ودرمقابل غله
ناچار ، حاضر شده بود او در سرکار خود تشامی  پایان یافته بود ودراینمدت مرخصی فرماندار آقای اح چون.  که به تهران حمل شود

س پست وتلگراف کفیل وکماکان رئیشود  آقای احتشامی احضار که فورًا بدهم شدم با تلگراف مستقیم به  نخست وزیر اطالع 
 آقای احتشامی فوری به تهران احضار شد.  صادر شد و السلطنهبه امضای آقای قوامحکم  بالفاصله  . فرمانداری راعهده دار باشد

ارسال موجودی های مازاد انبارها به تهران بودم وافسران شوروی با حضور کفیل فرمانداری به من گفتند که اقدام  ۀمن نیز آماد
و اجازه  بارگیری وحمل غله برای به تهران   ،در جهت اطمینان خاطر ما به حدی است که هیچوقت نمیتوانستیم باور کنیمشما 

که با این زحمتی که کشیدید تا مازاد غله را  نداریمیک ناراحتی داریم و اطمینان  اما باطنًا . صادر کردیم را نواجازه حرکت راه آه
در پاسخ گفتم هریک از این واگن  کنند؟ها آنرا ظبط ومصرف  مییانگلیسمصرف اهالی تهران میرسد یا آیا آیا به  ،به تهران برسانید

برای هرواگن غله دوسرباز  غله مهر میکند بهتر است برای اطمینان شما نیز یک مهر به آن واگن بزنید و ۀهای حامل گندم را که ادار
واگن را تخلیه نمایند  مهر خود را بردارند تا ،ها درسیلوی تهران تخلیه شوندغلهدرصورتیکه . همراه راه آهن به تهران بفرستید

موریت داشتم بدون هیچ أبه این طریق مدتی که در زنجان م.  مراجعت نمایند ودر غیر این صورت واگن را بدون تخلیه برگردانند و
 .و غله رابه میانه میرساندند وبه تهران حمل میشد کرده اشکالی هرروز کامیونهای ششگانه باحمل شکر به سراب واردبیل بارگیری
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 غله « ُافت » حل مسئله 

از ایستگاهای راه آهن میانه وزنجان واقع بود بدون  در اولین اقدام برای فرستادن غله از اولین انبار نزدیک به زنجان که دریکی
ن مربوطه گرفتم ومحل خدمت آنان را به محل دیگری از متصدیا موجودی ودفتر حساب خرید را و اطالع وتوجه دیگران انبار

نتیجه اینکار وضع بسیار غیر . وهمان روز انبار رابه متصدی دیگری که از بازار زنجان آماده کرده بودم واگذار نمودمکرده منتقل 
 داریهای مملکتاز طریق انبار موضوع سوءاستفادهکردم،  به انبار ورود گندمدفتر خرید و ا رسیدگی که بهب. منتظرهای را نشان داد

بدین ترتیب که زمان خرید از زارعین قپانها را دستکاری  .که مورد نظر متصدیان مرکز بود برای من روشن شددر کمیت افت   و
 جها خوب تمیز نشده از صدی پنودر موقع تنظیم سند خرید به عنوان اینکه غله !کرده بودند تا کمتر از میزان حقیقی نشان دهد

در همان روز مشخص شد که طبق دفاتر موجودی انبار دویست تن بود در حالیکه سیصد وپنجاه  و! تا صدی ده بیشتر کسر میکردند
، اقدام واز بین بردن افت وجلوگیری ازاین قبیل تجربه در موارد بعدی واصالح انبارهابا این  !تن از همان انبار به تهران حمل شد

 .کردم

 میرسد غله به تهرانم روزتاراج منزل قوا 

رئیس تلگرافخانه به من . رباشمکه فوری درتلگرافخانه حاض به من اطالع داد )کفیل فرمانداری( دراوایل زمستان رئیس تلگراف 
او جواب داده است که مشغول  وزیر پرسیده است که آقای حکیمی چه کار میکند و گفت تلگرافچی نخست وزیری از سوی نخست

با رسیدن من . صحبت کنند دوباره دستور دادند که خود آقای حکیمی درتلگرافخانه حاضر وحضورًا. ان استحمل غله به تهر
من جواب دادم  اید ووزیری پرسیدند که برای فرستادن غله به تهران چه اقدامی کرده از نخست .تلگرافچی جضور من را اطالع داد

تن از اردبیل به میانه رسانیدم که با راه آهن به تهران  امروز نیز هشتاد. انندامروز به تهران میرس های اضافی زنجان راموجودی
آقای  و الملک استاندار تبریزمیرسانند. دوباره گفته شد که آقای حکیمی خوب توجه کند که هم اکنون با همین سیم با آقای فهیم

میگوئید  نمیدهند که غله از آذربایجان خارج شود وشما آنها میگویند شورویها اجازه هستیم ودرتماس  دولتشاهی پیشکار دارائی
من پاسخ دادم که من خوب از جریان مطلع هستم وآنچه اظهار کردم خالف  !از اردبیل غله را به میانه آورده وبه تهران فرستاده اید

 .نیست

فهمید. گفتم واگن حامل غله عالمت  و چگونه میتوان ایدوزیر رسید که  چه اقدامی کرده رافی به امضای نخستقت تلگدرهمین و
طرز عمل باید مطلب را  ۀولی  در بار ،دستور رسیدگی را صادر فرمائید ؛مهر متصدی میانه را دارد وامروز که به تهران میرسد میانه و

وتقاضای نان کرده  آذربود که تظاهرات مردم برعلیه قوام 11حضوری به اطالع برسانم. دو روز بعد که غله به تهران رسیده بود روز 
و آنچه به خاطر  رسیدن این غله موجب رفاه را فراهم کرده بود که تلگرافی از نخست وزیری رسید ومنزل قوام را آتش زده بودند و

 :دارم به این شرح

 آقای عبدالحمید حکیمی
ن ثبت خدمتی که شما در این چند روز برای رسانیدن غله به تهران مبذول داشته اید در تاریخ ایرا

 .به عمل خواهد آمد دانیثری قدرؤم به نحو میشود و فراموش نخواهد شد واز خدمات شما
 .شریدن –لمان اسدی س -93مهدی فرخ -احمد قوام

رسمی  قابل گزارش کتبی و جلب موافقت افسران شوروی آوری غله درانبارهای داخل شهرها و اینک باید توضیح دهم که جمع
از  »که دستورداده بودند  -زیرا این عمل برخالف دستور صریح وزارتخانه  ،هرگونه اطالعی موجب مجرم شناختن من میشد. نبود

روز بعد پس از پایان روز  برای  وهیچگاه به کسی نگفتم. دو انجام شده بود - «انبار کردن غله درداخل شهرها خودداری کنید 
 من با آقای وزیر با . ی وزارتخانه روبروشدمرؤساسه نفر از  و خوارباربا آقایان فرخ وزیر  که لفقاری رفتماحت به منزل ذواسترا

. من ازایشان خواستم تا در حین شام خوردن به من گفت که فردا ما به تبریز میرویم وشما هم باما بیائید احترام زیاد رفتار کرد و
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یه من مطابقت حرو وبا من که به هیچ وجه نمیخواستم بخصوص با همراهانی که با ایشان بودند بول نکردند ومعاف فرمایند ولی ق رام
 .نداشتند همراه باشم

حکیمی ضامن ومسئول نان »لفقاری کمک طلبیدم ودر صبح روزبعد تظاهرات مردم دردم درب منزل او که فریاد میزدند ااز ذو
مانع رفتنم شدند و  « از خروج حکیمی از زنجان ممانعت میکنیم  » ،«مان را به تهران فرستادیمبا ضمانت او موجودی غله » ،« ستما

از من در مورد  کاری به زنجان مراجعت کردند وپس از پانزده روز بدون انجام هیچ  .همراهان ناچار به حرکت شدند در نتیجه فرخ و
 تمام مدت مسافرت شما به همان ترتیب گندم ازمیانه به تهران حمل شدکه به اطالع رساندم که در ندحمل غله به تهران پرسید

ایشان  ای که گفتم پول در اختیار نداشتم واین سیصد تن راداده پرسید بهاء.  لفقاریها دادند به تهران فرستادماتن هم که ذو 611و
به  نیز لفقاری پرداخت کردند وابه آقای ذو یر شخصًاخود وز و ،ملی راخواستند تا مبلغ الزم را به ایشان برسانند شبانه رئیس بانک

به   گفتند . من به عنوان بدرقه همراه شما به تهران میآیم من گفتند باید با من به تهران بیائی که گفتم به هیچکس نفرمائید و
لفقاری ابعد ازخداحافظی از ذومن نیز صبح روز جانشین توشود و دستور دادم که فردا خود را به زنجان برساند و «سرهنگ امانپور»
 .نوان بدرقه به تهران مراجعت کردمرئیس تلگراف به عاو

 برای وابستۀ)!( شوروی اشغال انگلیسها غرب تحتخواربارسرپرستی 

 بارخوارروز بعد آقای فرخ به من اطالع دادند که به مدیریت کل  دو شریدن از من تقدیر فراوانی کردند و در وزارتخانه آقای اسدی و
گفتم چون من از قبول رفتن به غرب عذر خواستم و ،من را با ابالغ جداگانه صادر کرده بودند 8 ۀای والبته رتبغرب منصوب شده

 .  معذورم برای من کار کردن با آنها ممکن نیست و ست وغرب در اشغال انگلیسها

نی از من در اینباره توضیح خواستند که آیا تو این حرف تلف ،که سمت وزیر مشاور را درکابینه داشت الملک حکیمفردا صبح آقای 
میدانم که که  . درکارها مداخله مستقیم میکنند ر اصلی خود را بیان نمیکنند وظتوضیح دادم که انگلیسها هیچ وقت ن ؟ایزده را

به  رسمًا به شورویها شناخته وخوبی نخواهد داشت وایشان درجواب من گفتند که وزیر شما را وابسته  ۀکار من در آن نواحی نتیج
آنان را دانستم  مشکلمن پس از اینکه  من به ایشان اطمینان قطعی دادم که چنین چیزی در بین نبوده و دولت معرفی کرده است و

برای کشور خدمت مناسبی  وهمه کارها برطبق نظر من وتراضی طرفین انجام و ،آنان اقدام کردم مشکلبرای رفع  ،منطقی بود که
 چون اطمینان دارم که در غرب نخواهم توانست خدمت صحیحی را انجام دهم از قبول آن معذرت خواستم .  . انجام دادم

موضوع  آقای اسدی همین مطلب را به ایشان اطالع دادم و ۀوزیر نیز از من توضیح خواستند که بوسیلنخست مسپس آقای قوا
سیاسی متفقین  ۀدرجلس »به من گفت که  خواربارشریدن مستشار امریکائی وزارت راخاتمه یافته میدانستم تا سه روز بعد آقای 

مورین ایرانی که برای انجام امور مربوطه به اوضاع فعلی أم ۀمطلب شما را به آقای بوالرد وزیر مختار انگلیس گفتم که شما دربار
کار  درست مفید وصالح و ها اشخاص کارآمد وایرانی ولت وزیرا دربین کارمندان د، اشتباه بزرگی را مرتکب میشوید ،انتخاب میکنید

بحث را ادامه دادم تا تو را  باطله از کارها خارج میکنید و حالی مورد استفاده قرارنمیدهید وآنها را بایک مهر چوجود دارد که در هی
آقای بوالرد از من خواست  .یجام دادان چه وضع خاصی درنواحی اشغال شوروی باچه سادگی بزرگترین خدمت را معرفی کردم که با

  «. ست روانه کنمنواحی غرب که در اختیار انگلیسهاکه تو را در

من به آقای شریدن نظر خود را در باره انگلیسها به شرح زیربیان کردم: که سیاست آنها همیشه برمبنای وارونه بوده وکارهای در 
میکنم ولی شما که مستشار  دوری کرده و به همین دلیل من از آنها ا میباشد وخواستی آنها برای نتیجه گیری معکوس مورد نظر آنه

فائق شوم  ها رانیرنگی ت ومشکالرسمی هستید با اطالع به سوابق هرگاه که فکر میکنید من قادر خواهم بود که به  این نوع  
من با اختیار گرفتن  ،غربخواربارر حکم مدیرکلی پس از مذاکرات مفصل با صدومیکنم.  اجراء  این دستور را ،خدمتی انجام دهم و

  . به غرب رفتم « درویش »مطمئن به نام  ۀیک اتومبیل بنز نو ویک رانند
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سقز را بازدید کردم وبصورت کلی از وضع موجودی انبارها  سنندج و قصرشیرین و کرمانشاه و و اول شهرهای همدان مالیر ۀدر هفت
آوردم.   کافی به دست  اطالع آرد ۀآسیابهای تهی مورد مصرف روزانه و طرز دریافت آرد ی نانوائی وبه وضع دکانها. اطالع پیداکردم

متوجه  . سعی در رفاه نان شهرها کردم نظر گرفتم و تحت تحویل آرد به نانواها را تحول به آسیابها و تحویل و ۀنحوهفته دوم 
  .ها جلوگیری کردماز دخالت غیره شدم و ن وپلیس ونظامیا استفادههای دستگاههای وابسته به خارجیها وءسو

دولت دیگری به سر کار آمده بود.   و 21گیری کردهدر این فاصله دولت قوام کناره به تهران آمدم و هفته برای اطالع از مرکز پس از دو
داشتم، واگذار  سوابق زیادی بود که با ایشان در زمانی که وزارت فرهنگ را عهده دار« سید محمد تدین»وزارت خواربار به آقای 

نویس را  نویسی بودند با دیدن من پیش شد.  من برای دیدن آقای شریدن رفتم که ایشان در حالی که مشغول نوشتن پیش
دیگر الزم . به تهران مراجعت نمائی که فورًا میدادمکرده و گفتند بسیار در وقت مناسب آمدی. داشتم تلگرافی به تو اطالع  پاره

ست امکان نخواهد انگلیسها اشغال تو در مناطقی که مورد خدمت ۀبودی ادام چنانچه خود تشخیص داده ست به غرب برگردی ونی
که  رندک خواربارایشان گفتند که عمل متصدی  .پرسیدم چه اتفاقی افتاده است که شما را متوجه این نظر من کرده است. داشت

به مصرف اهالی کرند رسانیده و موجودی را ازبین برده است وانفصال او از کار طبق  برمبنای دستور مستقیم انگلیسها غله را
تصمیم به احضارت گرفته  و این رفتارمن رامتوجه گفته قبلی توکرد دستور تو به عمل آمده سبب ناراحتی انگلیسها شده است و

ش رساندم.  به اطالع ت وگزارش کامل وقایع  غرب رابه ایشان گفتم این کوچکترین اتفاق بوده اس من نیز بودم که خودت آمدی. 
برای من فوری  آماده کنند  شبه او دستور داد که یک میز وصندلی در اطاق و کرده ایشان  بالفاصله رئیس کارگزینی را احضار

حتی وزیر  و ،کس ابرازنکناطالع دادی به هیچکه به من  مطالبی را وجه به کارهای غرب مداخله نکن وداد به هیچ ورتودس
.  سه روز این وضع ادامه داشت ومن دردفتر آقای شریدن مشغول به کار شدم. معاونش نیز از این وقایع نباید  اطالع حاصل کنند و

پس از چند دقیقه مذاکره دست خود را روی شدم که با ناراحتی  صحبت میکرد.  روز سوم ساعت ده متوجه مذاکره تلفنی شریدن
به تهران را میپرسد ومیگوید چرا به غرب برنگشته است  مدن توآبوالرد است که دلیل  » به من گفتگوشی تلفن گذاشت و

ودر داخل کوچه ها وخیابانها بطوری  اند،در نتیجه کمبود نان اهالی شهر اعتراض کرده ،ومیگوید که در تمام شهرهای بین راه
 و اندکامیونها در بیرون شهر متوقف شده . ن غیر ممکن شده استمرور کامیونهای محتوی اسلحه متفقی عبورو کهمزاحم هستند 

 «.شود  مشکلمحل اعزام دارید تا رفع آقای حکیمی را فورا به . وضع در حالتی است که عبور کامیونها درشب نیز غیر ممکن است
موران انگلیسی در این أستقیم ماصلی دخالت م مشکلمیدانید  چه میگوئی در جواب گفتم من همه چیز را به شما گفتم و حال تو

خدمت من در غرب برای من ناراحتی  ایجاد خواهد  ۀتا آنجا که ممکن بود انجام دادم وخودتان تشخیص دادید که ادام امور است و
 . ش را دادم جواب آن با خودتان استگزار ۀچون  به خودتان  هم کرد و

رفتار  این اطالعات و خدمت تو در غرب و ۀن را ترک خواهم کرد ولی ادامایرا آقای شریدن گفت خدمت من در ایران موقتی است و
در زمان قبول اینکار از  ،گفتم من درباره خطر. وجه حاضر نیستم که ادامه پیداکندمن به هیچ رایت فراهم خواهد کرد وتو خطر را ب

اکنون همه تصمیمی که میگیرید نداریم و ۀر بارما حق هیچ اظهارنظری د ها هستید وشما مستشار کار و ،آن بخوبی آگاهی داشتم
هرگونه تصمیمی که اتخاذ  ،چنانچه درقبل نیز برای اجرای نظر شما کار را قبول کردم نظر شما واگذار میکنم و چیز را به اختیار و

ن صورت پیش آمده اظهار همه تفصیل را به هما سپس آقای شریدن بالفاصله با تلفن با بوالرد صحبت کرد و . انجام میدهم ،کردید
علم  من برای اولین بار در عمرم از یک مستخدم دولت میشنوم که با :افه کردضمطالبی هم که گفتم همه را به بوالرد گفت وا کرد و

به این دلیل من  و، تهدید میکند بطورصریح به موضوع اهمیت نمیدهد اطالع از خطری که او را حتمًا کننده وبه وضعیت ناراحت
من حاضر به  و ،ت را ایجاد کرده استمشکالدر امور این  مورین شماأدخالت م و ،او دوباره بخواهم را از مشکلضر نیستم این حا

 .  مذاکرات با تلفن قطع شد. اتخاذ چنین تصمیمی وتحمیل اراده به حکیمی را ندارم

                                                 

 اسفند، تدین وزیر خواربار شد. 13علی سهیلی با رای جملس انتخاب شد. تدین وزیر مشاور اعالم شد. اعالم وزیر خواربار به بعد موکول شد.  1381اواخر هبمن  41



 حکیمی های عبدالحمید یادمانده

- 31 - 

 

 مذاکره آقای شریدن به من گفت آقای بوالرد رسمًا درست یک ساعت بعد دوباره مذاکره تلفنی با بوالرد تجدید شد وپس از مدتی
نچه میخواهند از شخص آ خودداری کنند و خواربارمورین دستور داده است که از هرگونه دخالت در امور أم ۀاعالم کرد که به کلی

  .چه خواهی کرد ی وبا این وصف چه میگوئ بدون اطالع آقای حکیمی حق هیچ اقدامی ندارند. تو اصواًل آقای حکیمی بخواهند و
ر از ساعت دیگ ام ونیمگفتم با تصمیمی که گرفتید من آماده ی نخواهی داشت ومشکلگفت با این وضع گفتم تصمیم با شماست. 

در ساعت پنج بعد از  که به آقای بوالرد بفرمائید که به کنسول انگلیس در همدان اطالع دهند. تهران به سوی همدان حرکت میکنم
 آمدی باهرگونه پیش. های متفقین به عبور ادامه دهندودر همان ساعت هم کامیون ر ریاست همدان حاضر شودظهر در دفت

 .همین اقدام رامیتوانند بکنندهم  فردا در کرمانشاه  بامداد 9بعدازظهر امروز درمالیر و 9ودر ساعت  ،بود مسئولیت من خواهد

آقای هابز  درست ساعت پنج به دفتر رئیس خواربار آقای مشیری وحرکت کردم.  با تلفن از منزل خداحافظی کرده وبه سوی همدان
بالفاصله به آقای مشیری  حضور داشتند. خواربارواسطه دستگاههای متفقین ووزارت  کنسول انگلیس همدان وسرگرد سیمونز

به فاصله یکربع بعد نامبردگان دردفتر  .  ندحاضرشو خواربار ۀدستور دادم سه نفراز نانوایان معتبرشهر رابخواهند که در دفتر ادار
وبه   بق معمول تهیهط نان مردم  را که شما بروید و . به ایشان گفتمتشان از آنان خواستممشکالبا آنان  با گفتگو حاضر شدند و

ن به ما ارستان همدهبالفاصله هرسه نانوا گفتند از محل ش.  رفع خواهد شد زیان شما انجام و ۀاسبحم و ،اختیار مردم بگذارید
کار پخت را شروع کردیم  ،هم به اطمینان به شما ما  است ورسیدگی خواهید کرد وگفتند که اتومبیل شما وارد شهر شده

از دفتر خارج شده وبرای اطمینان به بازدید  آقای سیمونس با شنیدن این مذاکرات فورًا ول وسکن .ی نیستمشکلوهیچگونه 
آنجا . برگشتند وبه مالیر حرکت کردیم خواربار ۀپس از مدت کوتاهی به ادار  .پرداختند اد کامیونهای متفقینوعبور آز ها  ونانوائی

پس از اطمینان از وضع نان وعبور ومرور آزاد کامیونهای متفقین به همدان  زوکنسول وآقای سیمون شد هم به همین رویه انجام
  کردم. من شبانه به کرمانشاه حرکت و ،برگشتند

من پس . رفتند نان شهر اطمینان یافتند و ۀدرتهی ،صبح با حضور کنسول انگلیس وافسر رابطه متفقین وایجاد نظم مقرر 9ساعت 
به همدان مراجعت نمودم  ،رگشهرهای دی ندج وسن که رئیس مستقلی نداشت وپس از اطمینان به خوارباراز رسیدگی به وضع اداره 

 .  رب پرداختمغ خوارباربه رسیدگی به امور  و

سه شنبه ، دوشنبه درمالیر، یکشنبه در همدان و روزهای شنبه اینطور بود: برای یکسالی که به این کار اشتغال داشتم برنامه کاریم
ودرموقع ورود به شهرها از وجود  . میپرداختم بازدید از انبارها ،کردستان و در سنندج  وپنجشنبه ،رشنبه در کرمانشاهاوچه

 .سکونت میکردم ،بود خواربار ۀولی در کرمانشاه در هتلی که نزدیک به ادار ،درآن شهرها داشتم استفاده میکردم دوستانی که
زارش به آقای شریدن گ مدهای مهم را حضورًاآ.  در تهران پیشرای اطالع از وضع اداری به تهران میرفتمبهم  روز ، دوهرماه

 میدادم. 

پیشگیری از دستگاهای مختلف  ،نخست :نجائیکه آنها را به خاطر دارم توضیح میدهمآفتاد تا مدت اتفاق ا از وقایعی که در این
 ،جداگانه دریافت  میداشتند سهمیه معین و که هریک برای خود( مثل پلیس و شرکت نفت ایرانی و انگلیسی هایهادارا اعم از )

محاسبه واجرا  نان وشکر مورد احتیاج هر شهر دقیقًا. ه کنندو به آنان گفته شد به نانوایان به صورت عادی مراجع جلوگیری شد
د تحویل جنس تذکر داده میشد که از تحویل جنس به اشخاص غیر مقیم در مقابل دریافت کوپن  آن ربه هر فروشنده درمو . شد

که موجب  ه روشن شدمصرف ماهیانه هرشهر برمبنای طیق میزان مصرف ساکنین آن ناحی در نتیجه مقدار.  محل خودداری کنند
 .  افی به دست آورده بودند شده بودکوپن اضتقلبی ناراحتی اشخاصی که 

 ،فرماندارهمدان با تلفن از من خواست که برای انجام کاری فوری به همدان بروم «قراگوزلو سردار اکرم»به عنوان نمونه روزی آقای 
 کرده است که تعداد ایشان مشخص شد که کنسول انگلیس اطالع پیدا با دیدار. من نیز بالفاصله از کرمانشاه به همدان رفتم و

تصمیم گرفته  استفاده قرار گرفته است وسوءساکنان شهر همدان است ومورد  ۀکوپنهای منتشره در همدان خیلی بیشتر از عد
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از من  و ،به اینکار اقدام کنم ًاخواست که حتممصرًا میاز من  و ،است که روز شنبه کوپن های نان وقند وشکر در همدان تجدید شود
 . دهمرا انجام  قول گرفت که این کار

. از ایشان خواستم تا به من بگویند موضوع چیست ز رفتم وببه دیدن کنسول انگلیس آقای ها خواربار ۀمن به جای رفتن به ادار
اهالی همدان  وپنجاه هزار کوپن که تعدادوبه جای یکصد  ،ایشان گفتند در زمان تحویل کوپنها در همدان سوءاستفاده شده است

ها باید این کوپن.  دارندگان کوپن اضافی قرار گرفته است ۀمورد استفاد یکصد هزار کوپن اضافی توزیع شده است که فعاًل ،است
یشان پرسیدم  ت اجرای این موضوع از امشکالمن قبل از گفتن .  توزیع شود به میزان قطعی ساکنین همدان صادر و مجددًا باطل و

در جواب . برای شکر درهرماه چه میزان میشود مصرف این عده درماه برای نان دریکروز و ساکنین همدان را میدانید و شما تعداد
یه میزان مصرفی تمام مواد حمن در این نا کار  از تاریخ شروع خواربار ۀمن گفتم آیا شما میدانید که ادار مقدار آنرا تعیین کرد و

 از او خواستم که با ، و از آن بیشتر توزیع نشده؟ تحویل متصدیان فروش میشود دی شده در همین مقدار تعیین شده وجیره بن
زده پرسید پس این عده که با انجام اینکار حیرت . استفسار کند مقدار تحویلی هر بار برای  شهر همدان را  خواربارتلفن از رئیس 

جواب دادم این عده همان دارندگان کوپنهای زیادی  ؟یستچ ،نسولگری مراجعه میکنندبه ک از این موضوع شکایت دارند و
. اینها دستمزدی نیز بپردازند ناچارند درشهرستانهای خارج از غرب استفاده کرده و که نمیتوانند اینجا استفاده کنند و )!(هستند

مبرده با تلفن به آقای فرمانداراطالع داد که از تجدید توزیع نا، ت تعویض آنهامشکالبا توضیح اند. دهسروصدا ایجاد کر هستند که
 کوپن خودداری شود.

روزی خانمی در خیابانی در کرمانشاه به من نانی را نشان داده گفت ببیند  کاری ها را جلوگیری کردم. موارد دیگرزیادی از خالف 
سائی کرده و فورًا با تماس با فرماندۀ ژاندارمری خواستم چندین چه نجساتی در این نان به ما میدهند که از او خواستم نانوا را شنا

که به دیگران نانوایان داده پیدا شد ژاندارم همزمان به خانه و دکان نانوائی او وارد شده و در خانۀ او چندین خروار آرد پاک و خوب 
به من خبر ه سوءاستفاده میکردند که جلوگیری شد.  موریت من بسته ماند. او با شراکت مسئولین از این راأشد و دکان او در تمام م

من بالفاصله برای رسیگی به این امر  دادستان  . دادند که استاندار کرمانشاه از هر نانوائی مبلغ پانصد ریال دریافت داشته است
حضور دادستان از آنها  با و برای رسیدگی سه نفر از نانوایان را احضار. کرمانشاه را به دفتر خواستم ومطلب را به ایشان گفتم

ی گفت مشکلبا ادامه پرسشها یکی از نانوایان بدون هیچ  و، واب درست خودداری میکردندجنانوایان از . موضوع را استفسار کردیم
ران دردسر گبرای چه میخواهید برای دی، اگر برای سوءاستفاده است که خودتان هم انجام میدهید ؟که این رسیدگی برای چیست

 ی موقع تحویل یکصد کیلو آرد به قیمت دولتی به نانوایان وازمیزان دریافتی به صندوق حسابرس شما خودتان هرروزه ،اهم کنیدفر
د ودادستان به این نندادن کسر خورده پول هر نانوا که هرروزجمع آن  مبلغ زیادی است نپرداخته وآنرا به شخص شما میپرداز

 ین وضع مورد بررسی قرار میدهید.               موضوع نمیرسد واین موضوع رابا ا

 موضوع را کننده بود به این دلیل فورًات خودم جریان داشته ناراحتتشکیالآمیز که درالبته برای من دانستن وضع افتضاح
قسیم ارهرروزه تانب صندوق و رئیس حسابداری و و خوارباربین معاون  آوری ومعلوم شد که این مبلغ هرروز جمع رسیدگی کردم و

گیری از چنین اتفاقاتی دستور دادم که نانواها به جای پرداخت وجه نقد به  بالفاصله نامبردگان را اخراج وبرای پیش. میشود
 وبا دریافت رسید وجه آنرا برای تحویل گرفتن آرد به انبار مراجعه کنند و داده ملی تحویل را به بانک وجه، خواربار ۀصندوق ادار

هم که به افتضاح کشیده شده بود موجب  موضوع استاندار. انبار حق دریافت هیچگونه وجه نقد را نخواهد داشتصندوق 
 .ترک کرد گیری نامبرده شد وسه روز بعد کرمانشاه راکناره

 متفقین در انتخابات)انگلیسی( دخالت فرماندار نظامی 

من با وجود این که در آن زمان  . اتفاق افتاد 1633در سال  ملی در زمان شروع انتخابات مجلس شورای آوریحیرتدیگر واقعه 
در مراسم آنان شرکت ، درمسافرت بودم چون عمومًا دیداری با مامورین خارجی نداشتم و ،هشت ماه درغرب مشغول به کار بودم

دفترم  که در ،از من خواست منطقه فرماندار کل تلفنی کلنل نظامی انگلیس ،ام عازم سنندج بودمبرنامه وزی که برابرر .نمیکردم
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آیم که بتوانم به به دفتر شما می االن ،در جواب گفتم چون عازم سنندج  هستم.  من دارد کار الزمی با چون منتظر ایشان بشوم
د. زمانی که بودن 23«فلچر»ه انتظار دیدن فرمادارکل کلنل گی بسای ادارات را دیدم که همظار رؤدر سالن انت .موقع به کار خود برسم

رین بار به این اطاق وارد شدم آخ برای اولین و. وارد شدم مستخدم گفت اقای حکیمی بفرمائید که آقای کلنل منتظر شما هستند
که انتخابات مجلس شورای  . شما میدانیدفوری بگویم گفت چون شما عازم هستید مطلب را ،ردمکآشنائی با کلنل وبعد از مراسم 

شما برای  )دولت( را که 26«میم. ف.»آقای  عموی او. استخود را کاندیدای این ناحیه کرده «مظفر فیروز»آقای   .درجریان است ملی
انگلستان به هیچ  چون دولت این انتخابات اقدامات جدی به عمل میاورد و ۀدربار،  ایدمترجمی مستشار امریکائی استخدام کرده

را به تهران روانه  او شود از شما میخواهم فوری به خدمت مترجم خاتمه بدهید وفیروز انتخاب  وجه مایل نیست که آقای مظفر
ی شرکت در انتخابات ادر جواب گفتم آقای کلنل برطیق قوانین مملکتی مامورین دولت بر .نمائید تا ازدخالت او جلوگیری شود

در ، ه از محل ماموریت خود سوءاستفاده کردهفقط درصورتیک ها را به این عنوان نمیشود از خدمت برکنار کرد وآن آزادند و
 .اطالع فرمائید ،استخواهش میکنم اگر این آقای مترجم در این باره دخالتی اداری کرده و ،آنصورت مجرم شناخته میشوند

که آنچه اظهار من اطمینان دارم . به پاسخ گفتم، که دراین جریان اقدام غیر قانونی میکند ،آیا گفته من کافی نیست :ایشان گفتند
لی کلنل و . دارید درست است ولی من از نظر اداری احتیاج به سند ومدرکی دارم تا برمبنای آن رسیدگی کرده وحکم صادر کنممی
 . ر روی استدالل خود مصر بود ومن از قبول آن رسما خودداری کردمفلچ

 های اشخاص و احزابو سوءاستفاده 0222انتخابات 

با  مترجم را خواستم و.  با مترجم صحبت کنم م وبا تلفن از دادستان کرمانشاه خواهش کردم که با حضور اوخارج شد از اطاق او
من موضوع را درحضور دادستان به مترجم گفتم که یا هیچ . در یکی از مزارع توقف کردیم اتوموبیل او به سوی بیستون رفتیم و

این کار را برای انجام این  ولی آقای مترجم اظهار داشت که من اصواًل بکن. ی مدت انتخابات تقاضای مرخصییا برا و کناقدامی ن
از  وبه اوگفتم که به تو اخطار میکنم که اگر در انجام اینکار از محل خدمت . امبرای اینکار درکرمانشاه مانده ام وامر انتخاب کرده

به کرمانشاه  بدون پرده در حضور دادستان به اوگوشزد کردم و و واضح. داد به خدمت تو خاتمه خواهم فورًا ،استفاده کنیسوء اداره
که در تهران با دریافت خبرهائی از  ،یکی دوهفته برای رسیدگی به تهران رفته بودم من بالفاصله به سنندج رفتم و. برگشتیم

 ۀقای مترجم از اجازآمشخص شد که . به همدان وکرمانشاه مراجعت نمودم وفورًا ،کرمانشاه وضعیت آنجا را بسیار بد تشخیص دادم
های عجیبی به سود خود انجام داده است به مستشار امریکائی داده بودم سوءاستفاده نموده ومعامله که من وکالتًا امضای اسناد

ه انجام الفی کبرای خنثی کردن همه عملیات خ .بودمیمن  ۀوچون با وکالت من این کارها را انجام داده است تمام مسئولیت به عهد
 .دقت کامل به بررسی آنها پرداختمبا بعد  شده غیرقانونی را به صاحبانشان مسترد کردم ونخست وجوه دریافت، داده بود

 . فراهم کرد راامات موجب مقدمات تحریک برعلیه مست این اقبدیهی

ورود به  در.  است کرمانشاه وارد شدهدید جبه سمت استاندار  44«الدولهفهیم »درحالیکه عازم سنندج بودم اطالع یافتم که آقای 
وهمسرش که آنان نیز از  «تیمسار آسا»با میهمان ایشان  «ساالرسعید سنندجی»سنندج به منزل دوست بسیار صمیمی خود 

                                                 

 هجا شده.« فلیچر»در اینرتنت و مدارک جملس  48
-«  ویلیام برجیس»مرتجم و دستیار مستشار آمریکائی بنام  « حضرت واال»شناسائی شد. « منوچهر فرمانفرمائیان » لی با کمی پژوهش پدربزرگم نام او را منی برد و  43
کرمانشاه   چگونگی استخدام و به 111تا   154در جلد اول برگ « از هتران تا کاراکاس » هایش بنام شده بود.  او در یادمانده -تیم مستشاران دکرت میلیسپو  ءجز 

برده به خاطر اخطاری که بدو کرده بود، او را آلت  « آقای حکیمی » بنام 168رفنت و اخراجش از غرب ایران را  به دیدگاه خود شرح داده.   پدر بزرگم را در برگ 
ربد مظفر فریوز انکار منیکند. البته صحبتی از یت و کار دولتی برای فعالیتهای سیاسی پیشئدست انگلیسها میشمارد. وی کنه داستان،  یعنی استفاده از موقع

 های دیگرش منیکند.  سوءاستفاده
11

 بوده.خمربالسلطنه هدایت عموى وى  .ه، فرزند حسینقلى خمربالدوله دومالدول معروف به فهیممصطفی قلی ، هدایتکمال  
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که فردا  ساالرسعید با اصرار فراوان از من خواست .دوستانم بودند مالقات کردم ونیز ورود استاندار جدید را به اطالع شان رسانیدم
ایشان با نهایت لطف ما  ،ل شدیمئالدوله نادر ساعت دوازده که  به دیدار آقای فهیم. صبح به دیدار استاندار به کرمانشاه برویم

 رانندهآقای استاندار از من پرسید  ،هر که خیال مراجعت داشتیمظبعد از  3در ساعت . را به صرف  ناهار دعوت نمود ما راپذیرفت و
دن رئیس فرهنگ که احتیاج به عمل ل استانداری امروز صبح برای رسانری وپس از جواب مثبت من  گفت که اتومبیاختیار دا

سید »از آقای  باید من چون  .استکنون برنگشته تا وبیمارستان انگلیسها در بیستون برده به  نامبرده را  ،داشته جراحی فوری
سمت  که با من گفتم شما.  بهتر است از اتومبیل شما استفاده کنم .آباد برومه شاهناچارم ب، استقبال کنم «ضیاالدین طباطبائی

در جواب ایشان تلگراف   .اینکار به نظر من صحیح نیست تکلیف سایر مستخدمین دولت چیست و ،استانداری به استقبال میروید
کوشش من به . آقای طباطبائی پذیرائی به عمل بیایدکه به استاندار دستور داده بود از  ندقای سهیلی نخست وزیر را نشان دادآ

 .  آباد رفتیماز ظهر به شاه ساعت چهاربعد شدیم وما سه نفر ناچار اینکه پذیرائی مستلزم استقبال نیست پذیرفته نشد

چند نفری . بود «انه رشیدیلاسدال»اتومبیل اولی اقای  ۀپالک قرمز از راه رسیدند که رانند در ساعت شش بعد ازظهر دواتومبیل با
 آقای طباطبائی با. همراهان بودء فیروز نیز جزاطبائی بودند وآقای مظفراتومبیل بعدی بودند از دوستان نزدیک آقای طب که درآن و

شروع کرد به  کنندگان تشریفاتی به عمل آورد وبه وسط جمعیت رفت وبا اسقبال اتوموبیل پیاده شد و زا صوصاله پوستی مخک
ر وقایع بودم در ضمن سخنرانی ایشان دیدم که دوست من آقای ساالرسعید ظنا من تنها در گوشه میدان ایستاده و .سخنرانی

 ازاینجا برویم و یصرار کرد که فوربا حالت ناراحت ا به سوی من آمد و و شد از جمعیت خارج کشید و کنار هسته خود راآسنندجی 
من ناچار شدم از  . اصرار عجیبی برای رفتن ازاین میدان میکرد قبول نکرد و ،دار استمن که اتومبیل من دراختیار استان ۀبه گفت

با این وضع از آنجا .  خود در معیت استاندار به کرمانشاه برگردد خواهش کنم تا اتومبیل خود را در اختیار ما بگذارد و یکی از رؤسا
مسیر راه به  در . کننده به سوی کرمانشاه حرکت کردیمبالجمعیت استق ۀمدتی صبر کردیم تا پس از رفتن هم و شده خارج
چند روز قبل  ،معلوم شد گذاشته بودند که بعدًاگارد نظامی از سوی لشگر کرمانشاه برای تشریفات رسمی  ،های معینفاصله
برای  او و ،عیین شدهسمت ت به این )فرزند مباشر فرمانفرما( «شاهی سرتیپ شاهرخ»لشگر کرمانشاه را تغییر داده و ۀفرماند

 . برقرارکرده است را مظفزفیروز جهت ورود سید ضیاالدین و خودشیرینی وضع خاص

من نیز در کرمانشاه به کارها . اتومبیل به سنندج مراجعت کرد آن ای باکنندهدر هرحال آقای سنندجی با وضع بسیار ناراحت
بار به معیت آقای سید ضیاالدین رسیدند که آقای رئیس خوارتلفنی پرسیدگی میکردم که حوالی ساعت ده از سیلوی غله 

به  باری وجود ندارد ومن جواب دادم رئیس خوار شما چه دستوری میدهید . ،اند همراهان برای دیدارسیلو آمده طباطبائی و
صدور حکمی به خدمت  تم باهائی که از کارهای این مترجم داشخود نیز که از ناراحتی عذر بخواهید و. کس اجازه ورود ندهیدهیچ

خدمت او را به دلیل  ۀدستور خاتم یتلگراف به تهران نیز و ،ایشان برسانند ۀآن را به خان دستور دادم فورًا و ،مترجم خاتمه دادم
دند روز که نامبردگان به سیلو رفته بوروز اطالع پیداکردم که درهمان پس از دو .مخالف قاعده در انتخابات صادر کرددخالت بر

ونفر از از همانجا آقای سید ضیاالدین طباطبائی با د در حال ورود به خانه با دیدن این حکم ناراحت شده و درمراجعت از سیلو و
ر ازایشان میخواهند که ایشان به من دستور دهند که این حکم راپس چفل ر میروند وضمن مالقات باچهمراهان به دیدن کلنل فل

 . باطل کنم گرفته و

قای طباطبائی میگوید آقای .  آر با دیدن حکم در جواب میگوید به من چه مربوط است که ابطال این حکم رابخواهمچفل آقای
زیرا آقای حکیمی آن روز از من  ،سفانه اینطور نیستأایشان میگویند مت. حکیمی این حکم را برمبنای دستور شما انجام داده است

است ولی حاال که اینکاررا کرده اوهم نظر من را انجام نداد. از دادن سند خودداری کردممن  سند کارخالف این شخص را خواست و
 ۀالزم است که هم ،حاال که او به وظیفه خود عمل کرده است علت ندارد که دخالت کنم. و ،در دست دارد مورد نظر را یسند قطعًا

نقلیه برای اخراج شما درمنزل مسکونی  ۀسه بعد از ظهر وسیل در هرصورت ساعت. از کرمانشاه بروید ساعت سه بعد ازظهر شما تا
به همین صورت به معیت ز آنان نیاین محل را ترک کنید.   هر خودتانظاز بهتر است قبل از ساعت سه بعد و شما خواهد بود

 .هم کرده بود پرداختمتی که این شخص فرامشکالخیال راحت به حل  من با قبل از ساعت سه به تهران عزیمت نمودند و  ،مترجم
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  پیشنهاد کاندیدائی برای نمایندگی مجلس از کلنل عطاءالله

به آن  با شما کار دارند بار در تهران که برای مکالمه تلفنی با وزارت خواربعد کنسول انگلیس با تلفن به من اطالع داد که  ۀهفت
فقط کنسولگری انگلیس در ایران دارای ارتباط  هرها نبود وهای کشور قابل گفتگو با سایر شدرآن زمان تلفن ) کنسولگری بروم

با  ونیروهای متفقین بود خواربارپاکستانی که رابط بین وزارت « هلکلنل عطاءال» آقای به کنسولگری رفتم و فورًا . ( مستقیم بود
شما از رفتن م. با شما کار خصوصی دارآیم ومن با هواپیما به کرمانشاه می ،شنبهرتلفن از سفارت انگلیس به من گفت که فردا چها

  . مالقات کنیم به سنندج خودداری کنید تا همدیگر را

آقای کلنل و   دو افسر انگلیسی هم بودند وارد شد وکنسول انگلیس و هلعطاءال آقای کلنل. ن صبح چهارشنبه به فرودگاه رفتمم
قلیه خودم خواهم نمن با وسیله  ،ر در هتل خودتان باشیدهظوگفت امشب ساعت شش بعد از  پس از تشریفات ورود پیش من آمد

به . د هم خودم شما را به هتل میرسانمبع. م وبا هم شام میخوریمیرج کرمانشاه میروامحل اردوی متفقین در خ با شما به آمد و
گلیسی ما را استقبال کرد یک سرتیپ ان با هم به اردوی انگلیسها رفتیم که در آنجا  ساعت شش آمدند و همین ترتیب ایشان در

هار نفری مشغول مذاکره در باره مسائل اداری بودیم وشام بسیار خوبی چ . یک سرگرد پاکستانی به نام مجید بود که به همراه او
 . ترتیب داده بودند

 من گفت  به ه دری من را دراین مدت در غرب ستوآقای کلنل با مقدمه کوتاهی کار ادا و گذشت مدت کوتاهی، پس از اتمام شام
یم که اهالی این محل شما را به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی درانتخابات آینده  ریگباین وضع موجب شده است که تصمیم 

بیجا  برای خودم زننده وبا کمال روشنی این پیشنهاد را  ناراحت کرد وخیلی  راد تقدیر واقع شوید. این اظهار مرمو تخاب کنند  وان
اید که من دراین مدت این خدمت را با قبول خطرهای فراوان به خود فراهم اگر تصور کرده » گفتم صراحتوبا کمال  . متشخیص داد

کمک به انجام هدف متفقین تا بتوانند زودتر به هدف با هدف من این بود که  و بودهنوری انگلستان برای خدمت به امپراط  ،نمودم
من  ممکن است در آن موقع ملت وهموطنان من از این طرز کار من ناراحت و. بگذارند خود آزاد کشور ۀما را برای ادار خود برسند و

ولی باید بگویم که من آن امکانات را به تقدیری که شما پیشنهاد میکنید ترجیح  ،را به عنوان خادم دولت امپراطوری به دار بکشند
شما براین است که من آدمی که سفیر انگلیس در دفتر خودش دست در ضمن این رابدانید که اشتباه بزرگ دستگاه  و  ،میدهم

در هرصورت .  این پیشنهاد معذرت میخواهم قبول از بدین طریق از.  من نفهمیده وندانسته به آن رای دهم روی کلیدی بگذارد و
وجه در انتخابات نه به صورت هیچبه  خوارباری اداری وعمومی مربوط به ها هدستگا ،اطمینان داشته باشید که در زمان انتخابات

 . « ویا به صورت منفی عمل نخواهد کردمثبت 

له لبخانه خداحافظی کردیم وآقای کلنل عطاءاحناچار از صا ه همان بود که گفتم واین بحث تا ساعت سه بامداد ادامه داشت ونتیج
را که میبینی با این سه ستاره روی دوشم به م هستم وکرد که بسیار دراشتباه  در طول راه به من نصیحت به هتل خود رسانید و رام

ت را یاد بگیرم که مشکالکشور ورفع  ۀخود نمیدانم بلکه با آنها همراهی میکنم که طرز ادار ی برایرآنرا افتخا ،آنها خدمت میکنم
من شما نیز همین رویه را انتخاب وبه نظر  ،ت پیروز شویممشکالبه  دار ومستقل شد بتوانیم امور خود را عهده در زمانی که کشورم

و برمشکالت  ،انجام امور کشوربرمی آئیم  ۀازعهد که من در جواب گفتم چنانچه مشاهده کردید ما . بدین صورت عمل کنید کرده و
 . نداریم کارجهت احتیاجی به این  از این  آئیم؛ وهم فائق می

انگلیس در فرودگاه ببینم، که همینطور شد و او پس از گزارش به فردا او را در حضور کنسول  پس از رسیدن به هتل قرارشد
هار برای چ دیدن راقرار  یم. د را به این پیشنهاد اعالم نماخو داد و خواهش کرد بعد آن آمادگیهفته مهلت کنسول، به من یک 

   .گذاشتیم جا انهمدر بعدشنبه هفته 

حضور کنسول انگلیس اطالع دادم که نظر من  در ه پیاده شد ولای کلنل عطاءالآق .او بازگشتعد روز چهار شنبه با هواپیما هفته ب
حتی  ،کسهیچکه از بازگوئی این پیشنهاد به  بگویمجا باید ندر ای. در تصمیم من تغییری داده نمیشود همان است که ابراز کردم و
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از این موضوع  ، همواره توجه مخصوص به من داشتندسیاسی از همه جهات بودند ورکه تنها فرد مطلع  به امو الملک حکیمبه آقای 
 کس در این موردهیچ هب ین پیشنهاد را تشخیص دهم وخود نیز نتوانستم علت ابراز ا. ندوپیشنهاد هیچگاه اطالعی پیدا نکرد

 . استوضوع هنوز برای من روشن نشدهاظهاری نکردم وم

 کاندیداهای کرمانشاه و لیست سیاه امپراطوری

و مشاورت و تقاضای مساعدت  آمدندیم مرکزاز انتخابات به  شیغرب پ ینواح یداهایوکاند انتخابات شروع شد هرحال در
 انگیز حیرت داستانی اوکه  استاد دانشگاه بود «معاوندکتر »کس  نینخستمن تا آنجائی که میدانستم راهنمائی میکردم.   .میکردند

به امالک  یدگیرس یکه برا. موقعیمن به خطر افتاد یوضع شخص رسلطنتییاز تغپس » : به من گفتها  از عواقب اشغال انگلیس
که همسر من خانم منصوره وثوق از  یجه اقدامیدر نت .کرد یزندان لمقصد تصرف اموابرا لشگر م ۀفرماند ،خود به کرمانشاه آمدم

از  رام ،زندان کرمانشاه ۀبا محاصر سیانگل یروهایبا دستور بوالرد ن ،بودکرده  رام فیدر تهران  درخواست رفع توق سیسفارت انگل
من آزاد  وشد  ضیتعوکه  لشگر ۀفرماند .کردند تیوحما یساختمان شرکت نفت نگاهدار کیدر  رابه مدت سه ماه مزندان خالص و

 .  « ون ایشانمی، و زندگیم را مدشدم

با اطمینان خاطر به شهر خود  و را اعالم کردنها آموافقت  و برگشت پس از مدت کوتاهی هر رفتچکلنل فل دنیبه دسپس او 
قت او راجلب کرده مواف و رفته رچکلنل فل دیدن به زیاو ن شد به من مراجعه و رفرهنگیکه بعد ها وز «دکتر زنگنه»سپس بازگشت. 

سفانه پس أومتنمود مراجعه  ،میوروابط دوستانه داشت یکه در وزارت فرهنگ با هم همکار  «یسنجاب میکر». شخص سوم دکتر بود
 یتو در جنگ گذشته به رو یاظهار داشته که عمو و رفتهیپذ یر او را با وضع نامناسچدادکه کلنل فل عنامبرده اطال با از مالقات

به تهران  او  .دیازکرمانشاه برو فورًا دیبا است و یدولت امپراطور اهیس ستیشما درل ۀخانواد و بود دهیاسلحه کش سیانگل یقوا
 .دندیرسیوابسته انتخاب وبه وکالت م یها هدستگا یبلقانتخاب شوندگان با موافقت  ۀیکل. جعت کردمرا

   الله آیت بیجای توقعات

هم به  به کرمانشاه وارد شده با «یه بروجردلال تیآ»من آمد وگفت که  داریبه د «یدیعالمه وح» یآقا یانتخابات روز انیپس از پا
عذر  و ستینمن ممکن  یبرا فاتیتشر نگونهیست که انجام ایمن به حد یکارها یتم که گرفتارگف شانیبه ا. میبرو دارشید
من  با شانیگفتم ا .شما کار دارند با و یاصرار دارند که به مالقاتشان برو یبروجرد یدوباره گفتند آقا شانیروز بعد ا دو. خواهمیم

نان مردم به من  تیمن گفتم مسئول. تو صحبت کنند ع نان مردم بادرباره وض خواهندیگفت م .داشته باشند توانندیم یچه کار
د تا اقدام هنمن اطالع د است به  شده یتیشکا و است دهینان نرس یدارند که به کس یاطالع یدر موارد اگر هلال تیآواگذار شده و 

 .کنم

  توقعات بیجای انگلیسها 

 نین شکر به اکه در آن دستور داده شده بود که دوُت دیرد رسدونفر ُک لهیبوس فلچرکلنل  یاز سو یا  گذشته بود که نامه روز چند
من از . خیرجواب دادند  ، کهدیمردم هست اجاتیخود فروشنده احت یشما در نواح دمیمن از دونفر نامبرده پرس .دونفر داده شود

است وقابل  یبند  رهیدم در برابرکوپن جمر ازیرفع ن یمن است برا اریکه در اخت یشکر دمکردم وجواب دا یدادن شکر خوددار
 .ستین صورت نیبه ا لیفروش وتحو

ودوتن آنرا به  دهدیرب مغاستان  لیشصت تن شکر تحو انهیسال یتلفن کرد که دولت امپراطور فلچرکلنل  یا قهیپس از چند دق
 دیکشور است وبا یواصل یسائل کلموضوع از م نیگفتم ا. بدهد میخواهد خود لیبرطبق م میمق یها یرانیخودش به ا اریاخت

قبول  توانمیرا نم امور لیقب نیاست وانجام ا یبند رهیبا کوپن ج عیتوز یدرتهران حل شود ودر شهرستانها مقدار شکر موجود برا
 .کنم
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 متفقین ۀجلس گفتگو با کنسول شوروی و

من را طبق  یرسم داریکرد که جواب د هیمن گالاز  یکرمانشاه تلفن میمق  یبود که کنسول شورو نیا یگرید زیانگ رتیح واقعه
پس از مذاکره . باشمیم فاتیبکنم ناچار از محروم شدن از تشر دیکه با یفراوان یئها مسافرت سفانه باأگفتم مت. یا نداده فاتیتشر

داالن  کیاز  پس ازگذشتن رفتم و یشورو یساعت شش بعد از ظهر به کنسولگر. بکنم یدارید واز من خواست که از ا یطوالن
 .کرد یرائیاز من پذ گرید کنفریکه طبق معمول با حضور  ،به اطاق کنسول وارد شدم یطوالن

 یطرفیب ۀیبا رو بخصوص و میاطالع دار یبه خوب دیمور ما انجام دادأم نانیاطم رفاه مردم و یکه برا یرفتار گفت که سابقه شما و
مورد توجه  دیکنیراکه م یورفتار میهمه بود وطرز رفتار شما با اتیغرب متوجه عملما به محض ورود به  . دیداشت یاهال ۀهم که با

 دیداد یجواب منف به آن نحو فلچرکه به کلنل  }منوچهر فرمانفرمائیان{.« ف. م»مترجم  ۀبخصوص دربار. است نیمتفق یها هدستگا
 یمیحک ۀگزارش دادند که خانواد سیکنسول انگل یاآق نیب نیدر ا ،گزارش دادند را واقعه موضوع مطرح و نیشب در نشست متفق

 ستیبابت است وممکن ن نیاز ا یمیرفتارحک. گذرند یاز هم نم و 25هم قسم هستند قتل اتابک متعهد و ۀفرمانفرما به هم دربار و
وارد شده  روزیفمظفر  و یطباطبائ نیاالدید ضیس یکه شما در آن روز بخصوص که آقا یروز یول .دوخانواده از هم بگذرند نیا

همه ثابت  یبرا. موضوع مطرح شد نیدر نشست متفق همه را فراهم کرد و رتیموجب ح ،دیبه خدمت مترجم خاتمه داد بودند
ما در همان نشست توجه همه را . ران درآن نشست شدضحا ۀهم نیمورد تحس و ،خود را ازدست نداده یطرفیشما ب ،ومشخص شد

  .مین جلب کردرفتار شما در زنجا و عیبه وقا

 ها  انگلیس مستخدم ای از سوءاستفاده کارمندان ایرانی نمونه

ارتش  کرمانشاه و خواربار نیوضع کارمند کمک رابطه ب ۀدربار یشورو کنسول، آور بودرتیمن ح یگفتگو که برا نیا دنیپس از شن
نسبت به  یو موردیوب جایشما از رفتار ب میدانیم نکهیکه با وجود ا میا مانده رانیرفتار شما ح ۀگفت در بار« یریوز لیخل»به نام 

 یرانیشخص ا نیااگر چه  » :در جواب گفتم .است سر کار مانده گونهچ ،استاستفاده کردهکه از همه آنها سوء دیاطالع دار نیزارع
 ،سر رابط مذاکره کردهوشخص اف سیباره با کنسول انگل نیدر ا. ستینمن  اریاست که در اخت انگلیسکارمند دولت  یاست ول

از  میتوانینم انیرانیرفاه خاطرا یرا برا سیکارمند دولت انگل کیاست که جواب داده کنسول محترم رسمًا یول ،ام ومطلب را  گفته
 . « میکار برکنار کن

در امور  ندارم پاسخ دادم که من حق . میموضوع را حل کن نیا نیما امشب در نشست متفق دیگفت اجازه ده یکنسول شورو یقاآ
مورد  نیدر ا. دهمیانجام م یرا با داشتن اسناد کاف یخود هر کار یمن در کارها دیدانیچنانچه م یول ،بکنم یدخالت نیمتفق یاسیس

 . خارج شدم یاز کنسولگر و افتی دیاطالع خواه جهیواز نت، هم در موقع خود اقدام خواهم کرد

 رفتار که را نشان داد یسند وا . کرد تیرفتار او شکا و یریوز لیاز خل مراجعه کرد واطراف به من  نیاز زارع یکی بعد از مدتی
را  یریوز لیدادستان دستور بازداشت خل و گرفت یگینامبرده مورد رس تیشکا یدادستان توسط .کردیرا ثابت م یریوز لیخل

 او .نشان دادم را یریوز لیبازداشت خل یتان برابه او دستور دادس رفته و سیکنسول انگل دنیمن ساعت ده صبح به د. صادر کرد
 عمل نمود. دخو ۀفیظهم به و یدادگستر و داد انیبه خدمت نامبرده پا فورًا زین

                                                 

های امحقانه را باور میداشتند. به قول این شایعات خاله  چینی تا این حد سخن« از ما هبرتان»این اشاره به شایعات دوره قاجار میباشد و بسیار مضحک است که  45
در قتل بعداً  ،که اتابک صدر اعظم میبوده  مظفری دوره در « بزرگ امللک حکیم » خانحممود مریزا زنکی، خاندان حکیمی به خاطر از انتقاجموئی برای مرگ مشکوک

 ریزا حممود خان به تارمنای خانوادگی حکیمی  مراجعه شود. برای  زندگینامه م اند. اتابک دست داشته
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 برنج ۀو سرپرستی ادار خدمت شریدن ۀخاتم

 یر وزارت دارائد سمت انتخاب و نیدوباره به ا شیسال پ ستیب یدارائ سیرئ مستشار و سپویلیدکترم یکه آقا دیتهران خبر رس از
 یفور.  بودکرده یداشتم که قبل از ترک تهران از من خداحافظ افتیدر دنیاز شر یبعد تلگراف ۀهفت. استبه خدمت مشغول شده

انتخاب ومشغول به کار  دنیشر یکرافورد به جا یبه نام آقا گرید یکائیامر کی .مراجعه کردم خوارباربه وزارت  و متیبه تهران عز
جلو او  نهیخانه دست به سکل وزارت رانیدونفراز مد کهاو به اطاق او رفتم  دنید یبرا.  داشت یسوابق خوب زیمن ن با که بودشده 

 خواربار رکلیکلهر مد یآقا یبه امضا زیاز تبر یدر ضمن تلگراف. دهندیم حیوارده به او توض یها وتلگرافهانامه ۀودربار ستادهیا
کلهر  یکه از دوستان آقا رکلیددو م نیا و ،کرده بود خواربار یانجام کارها یبرا هینقل ۀلیوسدرخواست دو  و دهیرس جانیآذربا

  .مخالفت کردند شانیا یبودند با انجام تقاضا

مورد  نیاز مامور دیبا ،دیفرستیم خواربارانجام کار یکه به شهرستانها برا ینیمورأکرافورد داشتم گفتم م یآقا که با یا من با سابقه
ست که  من به جانیا یاصل مشکلکرافورد گفت  یکه آقا .شود یخوددارنباید آنان  یاز انجام تقاضا و ،خود شما باشند نانیاطم

 یدرب خروج یخود بلند شده وبه سو یبدهم از جا یجواب نکهی. من بدون اندارم نانیاطم یرانیا نیومامور انیآقا نیاز ا کیچیه
شده و  از اطاق خارج  و ستمه انیرانیاز آن ا یکی زیسفانه من نأمن باتو کار دارم وگفتم مت یرویکرافورد گفت کجا م یآقا . رفتم

 . رفتم رونیب خواربارسره از وزارت کی

که سمت معاونت  «یسلمان اسد» یآنرا آقا استیمنصوب شدم که ر یفروش برنج در وزارت دارائ ۀادار استیچند روز بعد به ر
در وزارت  کار ۀاز ادام مشغول شدم و ،سابق وزارت فرهنگ( را داشتند یرؤسااز )« بیمحسن قر» باکل  تیریومد یوزارت دارائ

در  و بودمشغول انتشار روزنامه  «رعد امروز» ۀروزنام رکلیباسمت دب روزیمظفر ف یزمان بود که آقا نیدر ا. کردم یخودار خواربار
من که از  یمیدوستان قد. انتشار داد یمفصل یها من مقاله ۀیبرعل  شتاول تا نهم آن روزنامه در صفحه اول باخط در یشمارها

گفتم  و رفتمیکه من نپذ ،رفع سوءتفاهم کنند و یوجب آشنائماز من خواستند که  بودند یطباطبائ نیاالدیض دیس ستاندو
 یزیآن روزنامه چ گرید یرد ولاز شما درخواست کمک خواهم ک در آن زمان حتمًا ،کرد دیمن تمج از روزیمظفر ف یآقا یروز اگر

 .من ننوشت ۀدربار

نیز  مازندران در اشغال نیروهای شوروی بود و چون گیالن و .لطف آقای اسدی انجام شد اشتغال من درشرکت برنج که با توجه و
ن برنج را در ُت شرکت برنج متعهد بود سی وشش هزار ،بین وزارت دارائی واداره بازرگانی شوروی }اجحافی{ برابرقرارداد خاصی

قیمت برنج مورد پسند را از قرار  و کرده برنج را ضمن سند رسمی تعیین کیفیت .به نمایندگان شوروی تحویل دهد شمال تهیه و
  }پایاپای{ اصطالح قرارداد تهاتریبصورت اجناس مورد احتیاج ایران به  بهای آنرا نیزروسها . ال محسوب میکردندری کیلوئی دو

ریال  321} این باعث کمبود برنج در ایران شده بود و با مدیریت بد خودمان، قیمت برنج در بازار سیاه به کیلوئی  دندپرداخت میکر
بنا به دستور فرمانده کل قوای شوروی به انبار  های شوروی و نقلیه ۀفقط با وسیل میبایست برای مصرف داخلی نیز رسیده بود {.

که بهترین برنج  برنج ریال بود وقیمت این 8و 9الیکه هزینه تهیه برنج برای شرکت برنج بین در ح .ه شودتهران حمل وتحویل داد
 .فروش میرفتریال  12کیلوئی صدری و بسیار پاک بود به 

حمل یک  ۀمصرف شخصی خانواده اجاز برای هرنفر و ،مازندران دارای امالک مزروعی برنج بودند اشخاصی که در نواحی گیالن و
 های حمل کنترل شود.  اجازه و دقیقًا جلوگیری کنم ئی را شناسائی وها با رسیدگی دقیق توانستم سوءاستفاده. میشدن صادر ُت

برای افراد عادی ممنوع اعالم کرده و  دگان دارائی هرگونه حمل ونقل برنجنچون حمل ونقل برنج نیز در اختیار دولت بود ونمای
ناس وبرای فروش اج ،میکردند قیف تو های غیرقانونی رامحموله سیدگی وررا  رهادر شه حین ورود را هرگونه محموله برنج

 و  امضای من  بود  و به تهران به اجازههای دولت شوروی نمایندهحمل برنج . اقدام میگردیدطبق دستور وزارت دارائی شده توقیف
 .  دمل نمیشگونه دستور دیگری را عبه هیچ
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تقاضا  به من مراجعه و.« اع. »اینکه یکی از دوستان قدیمی من از تجار معروف تهران  ف اتفاق افتاد وقابل تاس ۀواقع موقعدر این 
ای  کنم که من نمیتوانم چنین اجازه. من هرچه خواستم که او را قانع ن برنج را به نام او صادر کنمحمل شصت ُت ۀکه اجاز کرد

 ،نمالکیت وآن نیز فقط یک ُت سند ۀشمال با ارائکین امالک مزروعی مقیم خارج مال به اوگفتم که فقط به. نمی پذیرفت ،کنمراصادر 
 کرد. از من رنجش پیدا از آن زمان .  این دوست بسیار قدیمیحمل صادر میشود ۀاجاز

 کاشان رفع توقیف برنجهایتقاضای دکتر میلیسپو برای 

 آقای اسعد مترجم وزیقیف بدون رسیدگی جواب رد میدادم. ررفع تو ۀمقدار زیادی برنج در کاشان توقیف شده بود و برای اجاز
هائیکه در کاشان توقیف  فوری از برنج دردیدار به من دستور داد. بروم تلفنی از من خواست که به دیدار دکتر آقای دکتر میلسپو

رفع  این دستور به من گفته بود دعآقای اس. من از ایشان خواستم دراینمورد دستور کتبی صادر نمایند. کنم، رفع توقیف شده است
گفتند چرا  دکتر میلیسپو . است «دکتر طاهری»طباطبائی و توقیف آقای میلسپو براساس تقاضا و خواهش آقای سیدضیاءالدین

ن دستورهای کتبی شما مانند قانون برای کارمنداهشتم قانون استخدام،  ۀماد موجبگفتم به . صادر کنم را کتبًا دستور این باید من
دکتر میلسپو پس از . رفته استگتوقیف برنج کاشان هم به موجب همین ماده صورت  چنانچه قانون انحصار برنج و ،قابل اجراء است

  و مطلب خاتمه یافته تلقی شد. کرد صرفنظر های من از دستور خود شنیدن گفته

)که آنجا بود  کفیل وزارت کشور «س.س»ز حضار آقای قای قریب مدیرکل رفته بودم ویکی اآولی یکروزی برای انجام کاری به اطاق 
توقیف شده در   برنج تاریخ ۀمطلبی دربار و ( - 56 -م بازگشت شود به صفحۀا با آقای حکمت توضیح کامل دادهاختالف  او و ۀدربار

متوجه شدم که تاریخ توقیف برنج  .وپرونده را بررسی کردمفورا به دفترم مراجعت . توجه من راجلب کرد ،کاشان را بیان میکرد
با دلیل  فوری دستور رفع توقیف راجهت بوده.  برخالف مقررات و بی ابالغ این دستور به کاشان بوده که  درکاشان پیش از صدور و

بعد از شناسائی وترمیم این سپو و تقاضاکننده شده بود و رد درخواست های قبلی هم باعث حیرت دکتر میلی .صادر کردم موجه
به دکتر  و شناخت از فساد او، بیشتر موجب حیرت شده بود. پس موضوع را کاماًل«  س.س.»اشتباه براساس سابقه قبلی با آقای 

 میلیسپو گزارش دادم.

  0222 ها بر علیه اداره برنج و وزارت دارائی دسیسه

}مرتضی  آقای به که امروز نکه از مجلس شورای ملی به من خبر دادندآ ئی،، پس از ترک دکتر میلیسپو از وزارت داراواقعه دیگر
من  ، کهار استبنند که این نمونه برنج موجود در ااده دئاراای{  }شکایتنامه یتاکپبیات نخست وزیر در مجلس شورای ملی  قلی{

 . امور دارائیو رسیدگی به  مورین دارائیأوضع رفتار مبود م واین ا از انبار دیدن کرده شخصًا

 .است فتند هیچکسی مراجعه نکردهگآنان  .بوده وروز کسی به دیدن انبار آمده است و کیاین د من بالفاصله از انبار پرسیدم در
به آقای وزیر دارائی اطالع دادم که این . به وزارت دارائی بردم ظهار شده راگرفتم وابالفاصله به مجلس رفتم ومقداری از نمونه 

 46مین دلیلأع این وضع تقاضای تفبرای ر به زیان رسمی اموال دولت است و قیقت وحاطالع آقای نخست وزیر برخالف  اظهار و
 برنجرانبا امروز صبح در رسی کل کشور ویک نماینده از وزارت دارائییک نماینده از باز ادسرای تهران ویک نماینده ازد. کردم

  . برای رفع این ادعا انتشار دهمتا  ی تهیهبا مالحظه موجودی صورت مجلس و، حاضر شوند

                                                 

15
و  مشقت بار خواهد شد ایبه آهنا دشوار  یدسرتس ندهیدر آ  دیمنا یکه خبواهد دردادگاه اقامه دعو   یموجود است و در صورت یلیاحتمال دهد که دال یهرگاه شخص 

تواند از دادگاه  یم -شخص ثالث  ای اشدب ندهیآ ینزد طرف دعوا ایباشد و  یخود و  اریدر اخت لیدال نیا نکهیخواهد رفت اعم از ا نیاز ب یبه آهنا بطور کل یدسرتس ای
 .باشدیحسب اقتضا م لیدل یگزارش وثبت کتب  هیهت ایو  یمالحظه صورت بردار  نیمقصود از تام نجایآهنا را خبواهد در ا نیتام
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پس  به همین ترتیب انجام شد و این پیشنهاد استقبال کرده و از فورًا }امان الله اردالن وزیر دارائی{ جناب عزالممالک
اکترین برنج صورتجلسه مبنی براینکه  موجودی برنج پ و کردند برداری از موجودی حقیقی انبار به وزارت دارائی مراجعتازنمونه

السلطان  سهام»امضا کردند. البته آقای  نوشته و اند وجود نداشت راایکه آقای نخست وزیر ارائه داده چنین نمونه صدری است و
چون  من اجراء نشد ۀدستورشان دربارلی و ،صادر کرده بود رادستور برکناری م نخست وزیر از این اقدام من ناراحت شده و «بیات

  .21ان سقوط کردهمانروز دولتش

 نحالل انحصاربرنج وشکست در تثبیت قیمتا

ملی گیالن برای تهیه  کبان به ،مبلغ سی ملیون ریال چک به نام من رفتم و به کارها رسیدگی پس از مدتی که من به شمال برای
ولی  ،جلس شورای ملی شده بودالی تلگرافهای زیادی برای انحالل انحصار برنج به مهولی چون از سوی ا .آتی برنج حواله شده بود

من نیز آنچه  و ،وزارت دارائی که حدود سی هزار تن موجودی برنج در انبار تهران داشت تصمیم به ادامه انحصار برنج گرفته بود
توجه  به ریال واگذار کنند نپذیرفتند و 13ر کنم که موجودی شان را از قرار کیلوئی ضخواستم با صاحبان برنج مذاکره وآنها را حا

خرداد به تهران مراجعت وانحالل انحصار  11من در. 29شان خواهد بود نپذیرفتند من  به آنان که درشرایط کنونی انحصار برنج به نفع
 .ها هم منتشر شدبرنج را اعالم کردم که در روزنامه

  خالصجات دولتی امالک پهلوی و شرکت فرش  ۀریاست ادار

شرکت » ۀوهمچنین به عضویت هیئت مدیر «دولتی امالک پهلوی 28خالصجات» ۀاست ادارمرخصی به رییک پس از استفاده از 
ریاست هیئت  از همکاران وزارت کشور و «دکتر جاللی»اره خالصجات مدیرکل اد. منصوب ومشغول کارشدم«  سهامی فرش ایران

یل جلسه شرکت که در ساعات تشاعضاء هیئت مدیر همه من بود و از دوستان« آقای قزوینی»شرکت فرش به عهده  ۀمدیر
   میکردند.

مهمی پیش نیامد. ولی تنها موضوعی که پیش آمد، فروش یک ساختمان متعلق به امالک پهلوی  ۀدر مدت کوتاه تصدی اداره واقع
 در خیابان سپه روبروی میدان مشق به بانک کشاورزی ایران در مقابل مبلغ پنج ملیون ریال بود. 

  01 سدۀدهه سوم 
سیاسی کشور  وضع اداری و که فراوانی در کشور به وجود آمد مشکالتورود قوای خارجی به ایران  آمد جنگ ونتیجه پیشدر 

ای از وضع انتخاب وکالی مجلس را  غرب نمونه موریتأمنمایندگان مجلس چنانچه در .آزادی درآمد بصورت دموکراسی و ظاهرًا
ها واسنادی که اعتبارنامه تمخالف در موافقت و ها بیاناتی که نمایندگانعتبارنامهمجلس وتصویب ا تشکیلدر زمان  ،ماهشرح داد

ای مهم است که و به اندازه میکند های رسمی مجلس آن زمان گواهیکه صورت مجلس ،ها ارائه میشدبرای نشان دادن وابستگی
  .ستای هرفرد میهن پرست الزم وضروریدانستن آنها بر

                                                 

 «روزمشار تاریخ»ن نداد. رای اعتماد به دولت ایشا 1383فروردین  82جملس در  13
 به نظر این شکست برنامه تثبیت قیمت میلیسپو میباشد )میلیسپو در سال قبل ایران را گرانرتین کشور دنیا خوانده بود!( 10
رتند از: دهات یا مراتع و ایران را چننی می آورد: خالصجات عبا . مسعود کیهان تاریخ امالک خالصهملک دولتی  .زمنی و ملک پادشاهی که به جاگری کسی نباشد 14

مٔامورین دولتی اداره میشوند. قسمتی از خالصجات سابقاً به اشخاص متفرقه منتقل و فروخته شده و ه به دولت تعلق یافته و بوسیله اراضی که از زمان سلطنت نادرشا
 دهخدالغتنامه  .امروز این قبیل ده ها به اسم خالصجات انتقالی در دفاتر مالیه نامربده میشود
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را  یکدیگر ،طرفین گیریبیانات آنان در موضع سید ضیاالدین طباطبائی و ۀدکتر مصدق با اعتبارنام تالفبه عنوان مثال درمخ
حمایت دکتر  ۀدر زمان نخست وزیری سید ضیاالدین پس از کودتا  از سوی وی در بار که  تلگراف خاصی ۀارائ .ندبخوبی معرفی کرد

 ۀولی دربار ،البته وابستگی سید ضیا الدین برای همه روشن بود .وجه استقابل ت ،مخابره شده بود مصدق از سوی کنسول انگلیس
طرز رسیدن  و ،بود نماینگر خدمت رسمی دکتر مصدقانگلیس  بین روسیه و 1811از زمان قرارداد دکتر مصدق اطالع از آن تلگراف 

وپناهندگی به { 1388}ی  انجام کودتا تا ،از وی حمایت پلیس جنوببا  دکتر مصدق به حکومت فارس تحت نظر دولت امپراطوری
ایل مزبور دارای مقداری از سهام  اطالع نخست وزیرآقای سیدضیا  به ایل بختیاری ) کنسولگری انگلیس در اصفهان که با موافقت و

دارک با توجه باین م وضع سیاسی دکتر مصدق را نمایان و ،(50کرده استکمک می آن ایل به دستگاه شرکت نفت بود شرکت نفت
  .سیاسی تاریخی مهم آموزنده است اسناد ۀارائ لو دادن هریک دیگری را و و ،وابستگان آن کشور بودند ءبا این که هردو جز

که به  ؛استمین منافع شرکت نفت در آتیه بودهأت مدت دولت امپراطوری و به نظر میرسد که این عملیات مقدمه انجام طرح دراز
دکتر مصدق آخرین نقش را بخوبی  و اتفاق افتاد 1661تا 1631وقایع بسیار مهمی که درفاصله سال  ۀیجدر نت تدریج پیاده میشده و

. در هر حال اطالع واستحضار مردم از مذاکرات فت بزرگترین خدمت را به آنان کردصنایع ن بیموقع در نهایت با ملی کردن بازی و
 معرفی خائنین و صر ونمایشگر و( بهترین گویای تاریخ معاشخصسنوات ) بخصوص نطق های این دومجلس شورای ملی در آن 

 اران خارجی است. خدمتگز

 از طریق شرکت فرش!پیدایش سازمان برنامه 

باز  {5/1632} الملک حکیمودولت مجدد « محسن صدر» ودولت صدراالشراف الملک حکیم ۀمن در دولت اولیدولتی  خدمت 
بود. نامبرده از وضع اداری من وتقاضای آقای فری مستشار  ف وزیر دارائی آقای بدر. در دولت سه ماهه صدراالشراکردتغییر

شود  بازگشت ) که خودش در آنزمان معاون وزارت دارائی بود اطالع داشت  زاده تقیدستور  و زاده تقیحسابداری در زمان وزارت 
زیر بروم.  شنائی با ایشان نداشتم.  روزی  از دفتر وزیر به  من تلفن کردند که به دیدار وآ ده و. من هیچگاه ایشان را ندی( - 33 - به

انتقال  ۀمن ودستورهای ایشان دربار ۀبا رفتار صمیمانه با من برخورد کردند. از ماجراهای قبلی در مورد پروند در دیدار با ایشان،
را به من پیشنهاد کردند و   «درآمد داخلی»ا  را بیان کردند و سپس سمت مدیر کل یشان آنهه وزارت دارائی، اطالعی نداشتم. امن ب

 شرکت فرش انتخاب کنند.  ۀکفش را به ریاست هیئت مدیر گفتند که مایلند یکی از دوستان خود آقای زرین

 ۀمت عضویت هیئت مدیراستعفای خود را از س ه شرکت فرش استعفا بدهم. من نیزاز من خواستند تا من ازعضویت هئیت مدیر
قبول این سمت خودداری کرد از االشراف استعفا داد.  دوست صمیمی ایشان نیزقدیم کردم ولی متاسفانه دولت صدرشرکت فرش ت

به نام من صادر شده بود که در نتیجه استعفای  داخلی را به جای وی تعیین کردند. ولی حکم مدیر کلی درآمد یوآقای محمد سرور
خالصه ادامه  ۀوزارتخانه از تحویل ابالغ حکم من تا تعیین وزیر جدید خودداری کرد. من کماکان در ریاست ادار معاون ،دولت

 به وزارت دارائی تعیین شد.  «عبدالحسین هژیر»تشکیل وآقای  الملک حکیمخدمت میکردم که دولت جدید اقای 

بدون توجه به حکم مدیریت کل  الملک حکیموجه بیشتر اقای ایشان برای ت من با آقای هژیردر مدرسه سیاسی سوابقی داشتم و
 صادرکردند، من حکم مدیریت خالصجات وامالک پهلوی را برای ،«دکتر فتح اله جاللی»درآمدهاى داخلی، با پایان دادن به خدمت 

                                                 

78
نورمن در گزارش خود در مورد برخورد خواننی  -تلگراف نورمن به )لرد( کرزن   140صفحه  – 1010در کتاب اسرار سیاسی دولت انگلیس در مورد قرارداد  

ی نفت حفاظت کنند به خاطر جنوب با فرار دولت از اشغال احتمالی بلشویک ها میگوید خبتیاری ها کمکی که به دولت َنواهندکرد و فقط ممکن است از چاهها
 اینکه سهامدار شرکت نفت میبودند.
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 پدرایشان با الملک حکیم آقای نزدیک بسیار ۀرابط نیز و خودم نزدیک بسیار روابط علت به  سمت این پذیرفتن از من که

 را من وجود و ندانسته خود صالح به را انتخاب این هژیر آقای دوستان از نفر دو که  مکرد پیدا اطالع ضمن درم، کرد خودداری

 .بودند ندانسته وزیر صالح به را حکم این صدور و دانسته حود منافع مخالف اداره دراین

 آن عامل مدیر« نفیسی لقمان» آقای برکناری بر دایر «ایران بیمه سهامی کتشر» به دستوری رونوشت بعد روز دو نتیجه در 

 بیمه شرکت در من مدیرعامل مدیریت تصویب برای را سهام صاحبان جلسه فوری تشکیل نامه آن زیر در و کردند صادر شرکت

 دروزارت وگفتم کنند معاف نیز کار ازاین مرا تا خواستم ایشان از و رفتم هژیر آقای دیدن به ناچار . دیدم را بودند، کرده صادر

 محل هر ویا کل مدیریت آن  است مهین دکتر آقای ونزد شده صادر بدر آقای زمان در داخلی درآمدهای مدیریت حکم دارائی

 .کرد خواهم وظیفه وانجام قبول میل کمال با میدهید تشخیص را دیگری

  دن!()خود را بی اداره و بیکار کر مدیریت نظارت صنعتی

درآن اداره شروع به  پس از چند روز حکم مدیریت نظارت صنعتی که قبال توسط یک امریکائی اداره میشد برای من صادر کردند و
ین اداره و وظایف آن، و نیز تعداد کارمندان استخدامی ورسیدگی به وضع تحصیل کافی در علت ایجاد اکار کردم.  پس از مطالعه 
تشخیص دادم که وجود این اداره برخالف نص صریح قانون  ،صیالت عالی واطالعات بسیار دقیق بودندهای آنان که همگی با تح

این اداره را دکتر میلسپو برطبق قرارداد استخدامی خود که به تصویب مجلس شورای ملی رسانیده بود، تشکیل داده  زیرا  . است
اطل گردیده بود. آقای هژیرنیز درزمان وزارت صنایع خود از قبول بود که بعد این قرارداد در مجلس شورای ملی فسخ و لغو وب

 مورین این اداره برای رسیدگی به امور کارخانه ها خودداری کرده بود وبا وجود این اداره مخالفت کرده بود. أم

 دکتر میلسپو { استخدام } قرارداد بررسی کامل نمودم و به این نتیجه رسیدم که  وجود این اداره خالف  قانون بخصوص  پس از لغو
کارمندان فنی  ۀاز سوی مجلس شورای ملی است و گزارش کاملی در این مورد تهیه وپیشنهاد کردم که این اداره منحل شود و کلی

باشند، وبا ذکر اینکه تا تصویب بودجه سال جدید میتوانند از وجود این اشخاص در سایر  این اداره دراختیار کارگزینی وزارتخانه
 ادارات دولتی استفاده نمایند و از همین محل حقوق دریافت دارند. 

روی میز وزارت بدون صدور  الملک حکیمم تا روز برکناری دولت آقای بدون اتخاذ تصمی این گزارش را آقای هژیر مطالعه کرد و
میم به انحالل آن اداره گرفته شد. صت السلطنه، به اطالع وزیردارائی جدید رسید و دولت جدید قوام تا در ،دستوری باقی ماند

از این کارمندان استفاده  رابدهد و «سازمان برنامه»دستگاه اداری آنجا را به اختیار آقای دکتر امینی گذاشتند که مقدمات تشکیل 
 از کارکناره گیری کردم. نماید. من نیز  تقاضای چهار ماه مرخصی استحقاقی نموده، وموقتًا

 شرکت فرشگشت به باز

قای قوام از شوروی در دستگاه دولت تغییری داده شد. اقای عبدالحسین هژیر دوباره وزیر دارائی شدند وحکمی پس ازمراجعت آ 
م که حقوق اداری خود را شرکت بیمه ایران انتخاب شد ۀکه پس از ایام مرخصی برای من صادر شده بود به عضویت هیئت مدیر

کومت قوام از سوی مدیرعامل شرکت بیمه اضافه حتا دراواخر  ،بیکاربودم دم وعماًلآخر هرماه به صورت چکی دریافت میکر
هیئت مدیره که  مالقات با اعضای . درازدریافت آن خودداری کردم ند که رسمًامع عمومی به نام من صادر کردحقوقی با تصویب مج

شان ه های فرهنگ وکشاورزی داشتم به اطالعکه با هردو سوابق ممتدی در وزارتخان« مهدی وثوق»و «محسن قریب»آقایان 
 .برخالف اصول است ،دم که پاداش یکسال بیکاری را قبول نمیکنم واصل حقوق راهم که دریافت میدارمرسان

رمالی با حقوق بیشتر منصوب در نتیجه چند روز بعد بموجب حکم رسمی به عضویت هیئت مدیره شرکت فرش با مسئولیت امو
  .عهده داربودند «قزوینی»یره را اقای محمد سروری ومدیریت عامل آنجا را آقای ریاست هیئت مد شدم.
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رهبرحزب دموکرات ) در  ،مشغول به کار شدم وبعد اطالع پیداکردم که شرکت سهامی فرش بدون اطالع وزیر دارائی از نخست وزیر
. به عمل آورده که از محل شرکت بازدید نماینددموکرات راتشکیل داده وخود رهبرآن حزب بود ( دعوت  حزبآنزمان آقای قوام 

اقای قوام نیز از شرکت بازدید میکنند که این جریان موجب ناراحتی وزیردارائی را فراهم میکند ودر نتیجه شروع به تحریکاتی 
  .دیر عامل میکندهیئت مدیره وبازرسان شرکت را وادار به اعتراض به عملیات م واعضای ،برعلیه قزوینی مدیر عامل شرکت میکند

چند روز بعد دستور مجمع یشود ومن هم مشغول به کار میشوم. در همین زمان عضویت من در هیئت مدیره شرکت فرش صادر م
بازرسان  پنج نفر اعضائ هیئت مدیره و ۀکلیبا  درساعت مقرردر دفتر وزیر حاضرشدیم و.  ومی شرکت در دفتر وزیر صادر شدعم

جلسه شروع . یکی از معاونین وزارتخانه نیزدر انتهای دفتر وزیر تنها نشسته بود «شادمان»آقای  . ردیمدولت در آنجلسه شرکت ک
ها بیشتر این اعتراض.  ای را برعلیه قزوینی را شروع کردندطبق نظر وزیر اعضائ هیئت مدیره وبازرسان حمالت بسیار زننده شد و

 .ی به همه  پرسشها جواب مستقیم میداددر همه موارد قزوین برای معامالت خارجی بود و

وزیر  پس از اینکه همگی مطالب خود را اظهار کردند و.  مسکوت میگذراند من نیز که درجلسه حضور داشتم دخالتی نکردم وبا
ار عضو هیئت مدیره بودید اظه هم در این شرکت رو به من کرد وپرسید شما که سابقًا ،قصد اتخاذ تصمیم برعلیه قزوینی داشت

امور شرکتهای تجارتی با موارد  ۀادار آمیزش »بی پرده پوشی گفتم واب با کمال صراحت ومن درج ؟نظر شما چیست. ی نمیکنیدنظر
اگرپذیرائی از شخصیتی بدون اطالع انجام میگردد نباید موجب  ،سیاسی صحیح نیست وسبب زیان فراوان را فراهم خواهد کرد

جود آقای قزوینی درسمت مدیرعامل شرکت از نظر اطالعات درستی که بشود. وودولت  اتخاظ تصمیمی برخالف مصالح شرکت
 ،طرز کار کارگران ومخصوصا اطالعاتی که در باره بازار های خارجی دارند رنگ آمیزی وتهیه مواد مورد لزوم و درباره بافندگی و

اوره میتوانیم نظری بدهیم که درصورت تطبیق با ما چهار نفرعضو هیئت مدیره از نظر مش و ،برای شرکت فرش مغتنم میباشد
اگر میتوانیم بکنیم.  چه و یدآدیگران چه برمی در غیاب ایشان از وجود من و اطالعات مسلم مدیر عامل مورد استفاده قرار گیرد و

 .« یم داشته باشیمنمیتوانیرموارد فنی هیچگونه اطالع ونظری در قسمت  مالی وحساب صالحیت رسیدگی را داشته باشیم در سا

وزیر پرسید که نطر شما موافق با خدمت آقای قزوینی است که جواب دادم که از هیچکدام از حاضرین انجام اداره شرکت به جز 
موضوع تغییر سمت آقای قزوینی پایان در نتیجه  ، ودولت نیست آید وتغییر آقای قزوینی به صالح شرکت وآقای قزوینی برنمی

کالسیها هم از دوستان قدیمی و« تقی نصر»دکتر  ۀوزارت دارائی به عهد، دولت رزم آراء تشکیل ییر دولت وبا تغ پذیرفت و
 . ای درشرکت فرش اتفاق افتاده بود که موجب ناراحتی او را فراهم کرده بودکه چندی قبل از این اشتغال واقعه، واگذارشد

این محصولها  و ، بصورت غیر عادی به فروش میرسدبه تهران میرسدمتوجه شدم که محصول کارخانجات مختلف که  چندی قبل
ها بعضی از با توجه به قیمت. خبره  بدون توجه به قیمت تمام شده به قیمت فعلی بازار به فروش میرسد بوسیله سه نفر متخصص و

یمتهای باال ی بعضی دیگر که با ق، ولدر نتیجه مقداری فرش  فوری به فروش میرفت. دیها غیر عادی به نظر میرسگذاریقیمت
در بعضی مواقع . آنها را خریداری میکردند ،مدندآدستگاههای دولتی می سایر که از از فرش اطالعاشخاص بی تعیین شده بود و

به تصویب هیئت مدیره رساندم  من دستور مخصوصی تهیه و .برای بعضی از این اشخاص صدی سه تا صدی پنج تخفیف داده میشد
وپنج درصد ودرجات پست ده  ودرجه متوسط بیست راساس قیمت تمام شده  هرمتربرای اجناس درجه اول   پنجاه درصدکه ب

ای تخفیفی قائل  برای هیچ  معامله به هیچکس و و. ور قطعی نوشته شودطدر برچسب روی هرفرش قیمت ب و افه منظوردرصد اض
های سه یا پنج درصد که چند برابرتخفیف ،درست شدند هابطوری قیمت ،در نتیجه با تعیین قیمت براساس دستور جدید. نشود

درهرحال وزارت دارائی  . قای تقی نصر نیز یکی ازکسانی بود که تقاضای تخفیف کرده بودآ. اشخاص منظور میشد ۀبود که دربار
به من دستور دادند  ت مراجعه کردند وبه شرک آقای نصر شخصًا کناره گیری کرد و آقای قزوینی شخصًا ایشان مواردی پیش آورد و

وچون آقای محمد نجم آبادی ، تو باشد  ۀآماده کن که مدیریت عامل شرکت به عهد که صورت مجلس مجمع عمومی را به این نحو
ول فردا صبح ا در صورت مجلس هم نام ایشان را هم عالوه کن و ،اممدیرکل وزارت دارائی را به عضویت هیئت مدیره منصوب کرده
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که من نیز به همان صورت آماده وصبح اول وقت به دیدار وزیر رفتم وآقای نجم  ،بیاور وزارتخانه در دفتر من برای امضاء وقت در
 . ابادی را دراطاق ایشان دیدم

 آبادی واگذار میشود به شرط قای نجمآ ۀآقای دکتر نصر به من گفت طبق دستور نخست وزیر ریاست ومدیرعامل شرکت به عهد
 کردم صادر شود ومن از قبول این پیشنهاد خودداری آبادی نجم ها واموال وچکها وحسابها به امضای دونفر شما ونامه ۀاینکه کلی

اکنون که قصد تعویض دارید به  .تهیه کردم راجلسه برمبنای دستورتان صورت  وگفتم من تقاضائی برای تغییر سمت خود نکردم و
برای راحتی نظر دولت از همین امروز از . اصالح نمائید ومن نیز از امضای اسناد خودداری خواهم کردهرصورتیکه میل دارید آنرا 
ازچهار ماه مرخصی واقامت درلندن،  پس. به مسافرت به اروپا رفتم از دفتر وزیر بیرون امدم و.  میکنم  مرخصی استحقاقی استفاده

با تغییر سمت به عنوان بازرس قانونی شرکتهای دولتی که برای . دداری کردماز دخالت درامور شرکت خوکردم و به ایران مراجعت 
 تشکیلمحلی برای انجام کار وجود نداشت؛ بدین طریق وضع کار اداری من متوقف شد. این موضوع تا  پرداخت حقوق بود و

 حکومت مصدق ادامه داشت.

 یابراهیم حکیم شاهدات من از کوششهای پنهانآذربایجان و م مسئلۀ

احمد  ۀهمچنین رفتار مرموز دستگاههای انگلیس در بار و از وقایع سیاسی موضوع خاتمه دادن به خدمت دوره دوم دکتر میلسپو
 با رفتاری که ظاهرًا گیری از دولت که با این روش مقدمه چینی وقایع بعدی را با کمک مظفر فیروز تدارک دیدند وقوام پس از کناره

از  عصرانه داده میشد وگلیس به دالیل مختلف میهمانی و یا ه قبال گفتم در تمام جلساتی که در سفارت انقوام میکردند چنانک با
وسیله جلب توجه کند و  از آقای قوام دعوتی نمیشد و آقای قوام اصرار داشت که به هر، همه متصدیان دعوت به عمل می آمد

مجلس شورای ملی به آقای ابراهیم  1632عوت میکرد. در اوایل سال کوشش میکرد در این جلسات شرکت کند و از همه تقاضای د
وبه مجلس معرفی وبرنامه دولت در مجلس مورد مذاکره  تشکیلدولت رای تمایل داد ودولت  تشکیلبرای « الملک حکیم»حکیمی 

 قرار گرفت.

  رد طرح غیرقانونی کردن توده 

از  حضور یافته و الملک حکیمسفیر دولت امپراطوری انگلیس در منزل آقای روز شانزدهم معرفی دولت صبح اول وقت آقای بوالرد 
درخواست میکند که قانونی مخصوص برای غیرقانونی شناخته شدن حزب توده را به تصویب مجلس شورای  الملک حکیمآقای 

ل موجب تقویت قطعی حزب توده اعالم میدارند که این عم از انجام اینکار خودداری وصریحًا الملک حکیمملی برسانند.  آقای 
« ملی ۀحزب اراد»خاتمه داد، آنهم غیر قانونی شناختن  خواهد شد، وتنها به یک صورت میتوان به موجودیت حزب توده عماًل

با پیشنهاد آقای بوالرد  ( است که در نتیجه حزب توده هم بخودی خود  از قدرت خواهد افتاد، و حزب سید ضیاالدین طباطبائی )
 خواهد شد.  مشکلمیگوید که حزب توده به زیرزمین میرود وشناسائی اعضاء آن بسیار  قت نمیکند؛ ومواف

از مجلس خارج شد وبه راننده  الملک حکیمدرست همان روز مجلس شورای ملی با رای ممتنع برنامه دولت راتصویب نکرد وآقای 
با پای پیاده به خانه خود مراجعت کردند. بالفاصله  یر نیستم واتومبیل که برای سوارکردنشان آمده بود گفت من دیگر نخست وز

نیم درجریان مذاکره درباره برنامه  دولت شد ومجلس شورای ملی تا سه ماه و تشکیلمور أم« صدراالشراف»آقای محسن صدر 
ه دولت صدراالشراف با شرط دولت او بود که تصویب نمیشد. پس از گذرانیدن قانون مخصوص غیر قانونی کردن حزب توده، به برنام

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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 الملک دوباره نخست وزیرمیشود حکیم

 الملک حکیمرای تمایل داد ودولت جدید آقای  الملک حکیمزیری آقای پس از دوروز دوباره مجلس شورای ملی به نخست و
دولت وضع آذربایجان  مشکلبرنامه دولت نیز به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در این زمان بزرگترین ومهمترین  شد و تشکیل

وای ارتشی به ربایجان به اعزام قدموکرات تبریز بود. دولت برای پیشگیری ازاشغال آذ وپشتیبانی دولت شوروی از دولت ظاهرًا
دولت شوروی بدین وسیله موجب اشغال  که در قزوین ارتش شوری از عزیمت قشون اعزامی جلوگیری کرد، و آذربایجان پرداخت.

وری درتبریز به پا کرده بود حمایت کامل کردند.  در این فاصله  از دولتی که پیشه زنجان رافراهم کرد و شهرهای آذربایجان و
ییر نام داده وبه نام سازمان ملل متحد از سوئیس به امریکا انتقال غمیشد ت تشکیلدر سوئیس  الملل که قباًل ت سازمان بینتشکیال

مدت دوماه اولین جلسه درقراربود که  طبق اساسنامه  شورای امنیت  برای انجام خدمات خود تشکیل شده بود و یافته بود و
 ود.ش تشکیلشورای امنیت در لندن 

 

 کارگشائی مشکل آذربایجانقرارداد  پنهانی با شوروی برای 

تصمیم گرفت برعلیه دولت شوروی وادامه اشغال آن دولت به شورای امنیت شکایت کند. این عمل انجام  الملک حکیمدولت آقای 
دراین موقع سفارت ایران درلندن به عهده  عمل آید و قرار بود که در اولین جلسه شورای امنیت به این شکایت رسیدگی به شد و
و به آقای سهیلی که سفیر ایران درمصر بود  کردهالزم دید که اقدام دیگری هم  الملک حکیمبود ولی بجز آن آقای زاده  تقیآقای 

ی شرکت درشورای امنیت به موریت داد که فوری به لندن برود وبا سابقه دوستی ممتدی که با وزیر خارجه شوروی داشت واو براأم
 دوستانه حل کند. با اینکه آقای سهیلی جواب داده بود که من بیمار هستم و ۀرا با مذاکر مشکلمیرفت دیدار نموده  و لندن حتمًا

تلگراف دیگری کرد که شما آذربایجانی هستید واکنون آذربایجان  الملک حکیمنمیخواست این ماموریت را انجام دهد، آقای 
 او را وادارکردند که به لندن برای انجام اینکار برود. است؛ وظیفه شماست که اینکار را انجام دهید، و درخطر

میشد وبا وزیر خارجه شوروی مالقات مینماید  تشکیلآقای سهیلی روز شنبه به لندن وارد شدند که روز پنجشنبه شورای امنیت 
سفانه صبح روز دوشنبه ابالغ مستعفی أ( مت مشروح اطالع یافتم ذکر خواهم کرد این اقدام را زمانی که از جریان امر بطور ۀنتیج )

ی أبه مجلس نیز اطالع داده شد، ودرساعت دوازده همان روز ر از سوی وزارت دربار صادر شد و الملک حکیمشدن دولت آقای 
 به اطالع آقای قوام رسید.  و ی مخصوص رئیس مجلس صادر شدأتمایل مجلس شورای ملی به نخست وزیری آقای قوام با ر

 کرد؟برکنارچرا محمد رضا شاه دولت حکیمی را در حساسترین لحظه 

آمدی که در همان روز دوشنبه پیش آمد، بوسیله یکی از حضار که خود شاهد بوده است گفته شده بیان کنم.  در اینجا باید از پیش
در حضور اعلیحضرت بودند. که بدون هیچگونه خبری  51«ریمخان رشتیک»و« پناه سپهبد یزدان»واقعه چنین بوده است که آقایان 

                                                 

( و برادرزاده مرکز شهرستان رشت) یا امشه یایالرعا لیکاظم خان وک  زاری م النیاز مالکان گیکی از فرزند  یخان رشت میکر   زاری معروف به م «خان اکرب میعبدالکر » 71
که در   رانیا تربو رجال مع انیفتح اهلل خان اکرب و صادق خان اکرب )از اع یدار گمرکات مشال( و پسرعمو اجاره و یدر عصر ناصر  النیگ  انی)از اع یگیگلربیاکرب خان ب

 ( بود.دندیبه وکالت و وزارت و حکومت رس یدوره قاجار و هپلو 
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نیروهای شوروی به  »بدون هیچگونه مقدمه، رو به اعلیحضرت کرده میگوید که  وارد میشود و 53«آقای طباطبائی»رئیس مجلس، 
 تهران را اشغال کرده ویها و، شورساقط نشود حکیم الملکاگر قبل از امروز ظهر دولت آقای  و اند سوی تهران حرکت کرده

 «.  اعلیحضرت نیز باید مانند پدرتان باید تهران راترک کنید

 تشکیلقربان این خالف واقع است وانجام اینکار بخصوص در این سه روز باقیمانده به وقت  »کریم خان رشتی میگوید که 
که همین ». آقای طباطبائی میگوید « سرکار بماندباید موافقت نمائید که دولت حداقل تا پنجشنبه در امنیت درست نیست و شورای

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

 برای نجات آذربایجان الملک حکیم ۀداقدامات پشت پر

پهلوی  ۀمملکت جهنم، وضع سلسل »بعد از خروج اعلیحضرت از اطاق، کریمخان رشتی رو به رئیس مجلس کرده با ناسزا میگوید 
به همیشه برای ما حکم صادر میکنی  تو »؟  طباطبائی میگوید « هم به تو مربوط نیست، ولی چرا قبر خودت را با دست خودت کندی

 ۀدر مقابل گفت و آسمان را به زمین خواهد آورد؟ ان وزمین را به آسم ،چه میکند الملک حکیممن بگو که در این سه روزه 
. در جواب کریمخان « هم قابل قبول باشد اطالع  بده که برای ماهم  به ما ، دلیل مثبتی بیاور وداده اطالعی که او مسترماری و

وار تو از   نیرنگ ۀای بدهم یا به این جوانی که به گفت به تو که آلت نیرنگ خارجی واقع شده ک الزم راکه دلیل ومدر »رشتی میگوید 
 .« یت قائل میشودئطرف خارجی اهم

دولت قوام ومسافرت او به شوروی با حضور مظفر فیروز معاون نخست وزیرمیگردد وموضوع  تشکیلدر هر حال این واقعه موجب 
ای که در پنجماه  واقعه نیم ادامه میدهد و دولت قوام پس از مراجعت از مسکو یکسال و مسکوت میماند و شکایت ایران در شوروی

دو پرستار به تهران  حضور یک طبیب و اول حکومت قوام اتفاق میافتد این است که یک همواپیمای امریکائی بدون اطالع قبلی با
 نند که درمدت بیست دقیقه خروج خود را از ایران به اطالع دولت ایران برساند وبه سفیر امریکا )مستر ماری ( ابالغ میک می آید و

در اسکندریه او را پیاده واز کار دولتی اخراج میکنند البته هیچکس از این  به مصر میبرند و همان هواپیما از ایران خارج و او را با
بوالرد و   تور پرزیدنت ترومن بوده که از رفتار ماری که تحت تاثیراین به دس }علت آنرا هم نمیداند.  نمیکند و واقعه اطالع پیدا

که او به جای ایستادگی در مقابل این دو دولت استعمارگر،  بسیار عصبانی شده بود . ترومناین کار خبط را انجام داده بود روسها
ایران را تخلیه نکنند، دولت  نیروهای شوروی که اگر 55بود ترومن میگوید که به استالین اولمیتاتوم داده . بعدًااینطور مغبون بوده

 نیروهای شوروی به ترغیب ترومن پنهان ماند و آقای قوام موفقیت بازنشستگیآمریکا حاضر به جنگ خواهد شد. این موضوع تا 
مراجعه  سفیر آمریکا در شوروی 54ل اسمیتو خاطرات ِبِد خانه ترومنبه مدارک کتاب  –را به مهارت خود نسبت داد  برای تخلیه

    .{ حمید بهزادی - شودتائید می مطلب در زیر این ۀو ادام شود 

                                                 

 14رئیس جملس  –حممدصادق طباطبائی  71
77 Murray Smith Wallace  ( در موری هم نوشته شده ) در ایران سفری 1045-46 
71

را به حضور پذیرفت و ازو  ، ترومن سفری جدید خود در مسكو ژنرال والرت ِبِدل مسیت1046مارس  83یك ربع پس از ساعت ده صبح  دفرت روزانه ترومن، بر طبق 
از ایران به استالنی بگوید.  ید ختلیه نریوهاي شورو هتیه شده بود، یك نكته را هم در مور  یخواست كه ضمن تقدمی شفاهي پیام او به استالنی، كه منت اش پیش از آن كتب

به او گفتم به استالنی بگوید "من مهواره بر آن بودم كه او ]استالنی[ مردیست كه به قول خود عمل میكند. ]حضور[ نریوها  »روز خود نوشت:  یترومن در دفرت قرار ها
 و بدل مسیت در خاطراتش در آوریل پیام باال را در مسکو به استالنی مریساند. «.  "كند  را واژگون مي ی[ در ایران پس از دوم مارس این تئور یشورو  ی]

Walter Bedell Smith, My three Years in Moscow, New York, 1478. 
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هیچکس را  خود را بکلی از کار کنار کشید و الملک حکیمناظر بودم را بیان کنم . آقای  ای که شخصًادر اینجا الزم است که واقعه
شاد از من خواستند که با تلفن از  ۀشورای امنیت اول وقت به مالقات ایشان رفتم با روحی تشکیله روز نپذیرفت.  پنجشنب

نروز را بکنم. من برای انجام دستور به همااعلیحضرت تقاضای مالقات فوری برای عرض مطلب بسیار مهمی برای دیدارشان در 
دربار بودم که دیدم جوانی اوروپائی که درحدود سی سال  ۀتن نمرپائین که تلفن در آنجا قرار داشت رفتم ومشغول گرف ۀطبق

او پرسید آیا تنها هستند و  باال راهنمائی کردم و ۀرا مالقات کنم.  او را به طبق الملک حکیمآقای  داشت وارد شد گفت که باید فورًا
نکرده  هنوزتلفن اتصال پیدا بار تلفن کردم ورئیس تشریفات در ۀبا جواب مثبت من، به دیدارایشان رفت. من نیز برای گرفتن نمر

با صدای بلند دستور داد که تلفن نکن، وجوان مزبور رفت. من که به دیدارشان رفتم دیدم که روی  الملک حکیمبود، که آقای 
م به فکوربودند. پس از ساعتی که در حضورشان بود شاد قبلی، بسیار ناراحت و ۀبرخالف روحی صندلی مخصوص خود نشسته و

 من چون ناچار بودم به سرکارخود بروم از منزل ایشان خارج شدم. هیچ وجه مطلبی نگفتند و

را {،  آقای سلمان اسدی م؟ با تطابق با روزشمارتاریخ1635داد مر 11در مورد این حادثه مدتها بعد در ساعت ده صبح روزی } 
دکتر  دکتر یزدی و سه نفر آقایان ایرج اسکندری و قوام ترمیم میشود وآقای  ۀاطالع داد که امروز بعد از ظهر کابین مالقات کرده و

به نیاوران  همچنین دکتر اقبال به وزارت منصوب میشوند. چون شنیدن این خبر بسیار غیرعادی به نظرم رسید، فورًا کشاورز و
 رفتم وموضوع ترمیم کابینه را به اطالع شان رسانیدم. الملک حکیممنزل آقای 

  میماند نافرجامبا شوروی   قرارداد

را  آذربایجان ۀکار تخلیای اظهار داشتند که این آخرین قدم راهم انگلیسها برداشتند تا به بینم که  با خنده پس از شنیدن این خبر
ه آقای سهیلی ، به کجا خواهد رسید یا باید ادامه یابد. من پرسیدم دستور شما بانگلیسها مانع شدند به آنجا که من رسانیده بودم و

با امضای  ایشان پاسخ دادند که من با اعزام سهیلی به لندن موافقت مستقیم دولت شوروی راجلب کرده بودم و چرا انجام نشد و
گرفتن شکایت ایران از شورای  ایران موضوع تخلیه ایران وپس ۀسهیلی نمایند ای بین مولوتف وزیرخارجه شوروی و ماده قرارداد دو

 ۀگیری من از دولت بوسیل سفانه این قرارداد دو روز پس از کنارهأشده بود، واینکار انجام شده تلقی میشد، ولی متامنیت تصریح 
پست به دستم رسید، که صبح روز بعد که روز رسیدگی به شکایت ایران درشورای امنیت بود. تصمیم گرفتم که شاه را از موضوع 

بودم، جوانی از سوی سفارت شوروی به دیدن من آمد. با پیغامی از سوی سفیر شوروی مطلع کنم ودر حالی که برای شرفیابی عازم 
به من اظهار داشت که چون شما مسئولیت دولت را به عهده ندارید از افشای توافق طرفین خودداری نمائید و وجود چنین 

 به کسی اطالعی ندهید. را قراردادی

 کارگشا با شوروی کتمان شدچرا قرارداد 

ت شدم. در اینجا از اظهار نظر خود و بسیار ناراح خیلی به تعجب انداخت  ودر دریافت چنین قراردادی با پست عادی مرا  ۀنکت
به روی خود  من موافقت داشتند، ناچارًاۀ نمیتوانم خودداری کنم.  اگر آقای حکیم الملک با این نظریبعدی آقای سهیلی  توضیح 

 نیاوردند. 

 با چونامنیت طرح انجام شده انگلیس است،  دو روز قبل از تشکیل شورای السلطنه قوام آوردن و الملک حکیماقدام برکناری آقای 
 برای پیداکردند، باره در این زاده یا تقی اطالعی که در لندن چه بوسیله سهیلی و مخالفت قبلی که با شکایت ایران داشتند و

 ۀبرنام شوروی حل نشدن اختالف ایران و و ،المللی بین سازمانهای در نایرا موضوع شکایت داشتن نگاهمعلق  سیاسی مصلحت
  ایشان بوده. 

 سفارت فقط زیرا بوده، انگلیس سفارت وابستگان از کرد، مراجعه الملک نظر من جوانی که به نام سفارت شوروی به آقای حکیمیه 
 الملک حکیم آقای به درلندن ایران سفارت توسط که ورویش وزیرخارجه و سهیلی بین قرارداد رسیدن از است توانسته می انگلیس

 . است بوده الزم صورت باشد و تصمیم به عدم افشای آن به این داشته اطالع  بود، شده فرستاده عادی پست با
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ه آقای راحتی من بیشتر از آن شد که چه چیزی موجب شده است کملک واطالع کافی از جریان امر نابا مذاکره با آقای حکیم ال
قرارداد امضا شده طرفین را با سپس دستوری هم نخواسته بود.  سهیلی پس از انجام این ماموریت گزارش را تلگرافی اطالع نداده و

 پست عادی برای اطالع دولت میفرستد. 

 دستور وکسب تلگرافی گزارش از که دادند تشخیص  اوضاع از اطالع بی را خود اندازه این به وسهیلی زاده آقایان تقیآیا واقعا 
انجام این ماموریت، پس از برکناری، برسد، ومورد  ۀدستوردهند به امنیت شورای تشکیل روز قرارداد این تا کردند، خودداری

 من به حضورًا بعدها سهیلی آقای حال هر در. بمانند اطالع بی برای همیشهو اصوال همه از آن اقدام صحیح  ،استفاده قرار نگیرد
با  و شوروی به اطاق ایشان وارد شد ۀخارج وزیر مولوتوف آقای بودند، شده وارد لندن به که شنبه روز همان که دنددا توضیح
 آقای به را قرارداد اصل سهیلی آقای شب طرفین رسید. همان یبه امضا و ای موافقت کرد تن قرارداد دومادهکوتاهی با نوش ۀمذاکر

با انجام   آن از بعد روز پنج اطالع این سفانهأمت ولی. بشود دستور وکسب برساند الملک یمحک آقای اطالع به که میدهد زاده تقی
سفیر  ۀنام در باال اشاره شد عمل میشود ) به شرحی که طرح خاصی از سوی دولت امپراطوری برای سرپوش گذاشتن به این قرارداد

 (. امریکا ماری تایید مطالب فوق است

  الملک حکیم آقای ماری به واالس پوزش ۀنام

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 
قای ماری سفیرسابق آزاای  بودند وایشان مطلبی را به حاضرین  میگفتند که روز قبل نامهآمده ای برای دیدارشان اطالع دهم. عده

در  و رسیده الملک حکیمبه خدمت سیاسی او در امریکا بکلی خاتمه داده شده خطاب به آقای  السلطنه  قوام امریکا که در زمان 
ابراز داشته که عمل من در روز مالقات با طباطبائی رئیس مجلس و گفتن  معذرت خواسته وصریحًا الملک حکیمنامه مزبور از آقای 

پیش از ظهر آنروزشدم،  به تقاضای  الملک حکیمن حرکت کرده است، و وادار به تغییر دولت آقای اینکه نیروی شوروی به تهرا
دشتی،  آقای بوالرد سفیر انگلستان بوده است که انجام دادم، وبدین طریق معذرت میخواهم. من پس از گفتگوی خود با آقای

سفانه ایشان از وجود أت دریافت این نامه را استفسار کردم. متهای دشتی را بیان کردم و صح گفته الملک حکیمبعدازظهر با آقای 
 « حسین فرهودی»اطالع بود. ولی فردای آنروز اطالع دادند که دریافت این نامه درست است ولی اصل نامه را آقای  ای بیچنین نامه

 معاون نخست وزیر، مستقیم به آقای بوالرد داده بوده است. 

که برکناری ماری از کلیه خدمات دولتی نشانه این است که دولت امریکا از جریان قرارداد سهیلی و وزیر در اینجا باید توجه کرد 
در نتیجه ترومن رئیس جمهور وقت  شده و آمیز آگاه عملیات انجام شده برای تغییر حکومت با چه وسیله تحریک خارجه شوروی و

ثیر سفیر انگلستان، را جبران نماید، برخالف میل انگلستان به أتحت ت امریکا براساس این اطالعات و خسارت عملکرد سفیر خود
 . شوروی را وادار به خروج از ایران کرد دولت شوروی برای تخلیه ایران فشار بسیار شدیدی آورده و

در همانروز  . قوام همه را به حساب اقدامات خود قلمداد کردو آذرارتش ایران موفق به نجات آذربایجان شد  31در نتیجه روز 
هشت صفحه  تمامالسلطنه ایجاد کرده بود،   که  قوام«  حزب دموکرات »وابسته به «  احمد آرامش »به مدیریت  « روزنامه دموکرات »

هشتم ضمن اخبار آخرین صفحه در آخرین ستون سطر  تعبیر و تفسیر و تمجید و تحسین عملیات قوام بود و فقط چاپ شده 
وتهدید آن کشور موجب خروج  77گذاری خارجی را مبنی برفشار ترومن رئیس جمهوری امریکا به شورویبسیار کوچک خبر خبر

                                                 

77
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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 

http://www.trumanlibrary.org/oralhist/deimelhl.htm


 حکیمی های عبدالحمید یادمانده

- 04 - 

 

اعلیحضرت از جریانات پشت پرده اطالعی نداشت. ولی سالهای بعد از جزئیات این  و قوای شوروی از ایران میباشد چاپ کرد.  
السلطنه  قوام « جناب اشرف »نمود ومنجر به صدور فرمان لغو  جریانهای سیاسی اطالع حاصل کرد وموجبات نفرت ایشان را فراهم

نتایج حاصله واز علت  عدم اطالع آقای قوام ازجریانات اصلی و ۀجوابیه قوام نیز نشان دهند ۀنام و { 1638فروردین  31} میشود
 اصلی نخست وزیری خود نیز بی اطالع بوده است.

 زمینۀ سیاسی مسئله نفت

 ۀنکترا یاددآوری کرده مشاهدات خود را درج کنم.  یک سیاسی  باید در اینجا یکی دو رویداد مهم  برای روشنگری درست 
 دولت مجلس شورای ملی پس از تصویب برنامه زاده در مجلس پانزدهم بود. چهاردهمین  سیاسی مشاجرۀ اسکندری و تقی حساس

. در ه بودبه تعویق افتاد و مشکالت دیگرلیل اشغال آذربایجان به د پانزدهم انتخابات مجلس. خاتمه یافت ومجلس تعطیل شد قوام
 شود زاده به سمت نماینده مجلس انتخاب شد واعلیحضرت تصمیم گرفت که آقای تقی حکومت قوام انتخابات مجلس شروع 

  .دارشود وسمت ریاست مجلس شورای ملی را عهده

 ۀبا رابط انتخاب شد و گیری دورۀ دوم رأی در تبریز گاننفر نمایند 8ء جز که اسمش در دروه اول انتخاباتی نبوده زاده آقای تقی
 رسانیده بود مشغول ایران سفیر درسمت لندن در که  زاده آقای تقی بهمطلب  ،زاده بود تقی و الملک مستقیمی که بین آقای حکیم

از انگلستان به قصد ، هاز سفارت استعفاء داد اد وپس از پایان تشریفات انتخابات ایشان اعالم قبولی وکالت تبریز را اطالع د وشد 
و مدتی نه از ایشان خبری بود و نه کسی میدانست کجا  درازا کشیدبه ولی ورود ایشان به تهران  .خارج شد عزیمت به تهران

برای تشکیل  مه هاپس از انجام تشریفات تصویب اکثریت اعتبارنا در غیاب ایشان  افتتاح و نتیجه مجلس رسمًادر  . هستند)؟!!(

                                                                                                                                                  

not have territorial ambitions, the Soviet Union and the United States would focus on Iran as an area near which both had interests 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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آقای سردار فاخر  ،بود نرسیده مجلس به  زاده آقای تقی ۀجلسات رسمی ناچار به تعیین هیئت رئیسه شدند وچون اعتبارنام ۀادار
از  « قبر خودت راکندی »به سید محمدطباطبائی که  کریمخان رشتی ۀوری گفتآبا یاد انتخاب شد ) {53}موقت حکمت به ریاست 

مجلس ایشان که موجب نخست وزیری قوام را فراهم آورده بود در انتخاباتی که به وسیله قوام انجام داده ریاست  وکالت و
 .51( بودخبری نبود

رسمی مجلس  ۀایشان برای تصویب به جلس ۀنام اعتبار ووارد شده  تهران به  زاده آقای تقی ،شروع کار مجلس شورای ملیاز  پس
های  ایشان با مخالفت آقای عباس اسکندری ) وابستگی این شخص به دستگاه ۀاعتبارناملی و {1633 مرداد  9 } شورای ملی رفت

 شرکت نفت ایران و »جدید با  تجدید قرارداد دربارۀ زاده شدیدی به آقای تقی ۀ( وآقای اسکندری با حمل 59بود قطعی انگلیسی
 و 1866 اصل موضوع قرارداد همترین موضوع این اعتراض بهم .کرد قلمداد خارجی منافع عامل را زاده نمود وآقای تقی « انگلیس

 .  مقدمات طرح مسائل دیگری بود که این مذاکرات کلید انجام نقشه اصلی بود

بسیار  بهانۀ واین  .طبق دستور عمل کردند و ندراداشت « فعل آلت »ایشان سمت  1866 قرارداد در که کرد اعالم رسمًا زاده آقای تقی
رد که در حساس وجود دا ۀنکت دکتر مصدق. باید یادآوری کنم که در این مورد دو ۀاقدامات آیند ی عملیات ونفیسی بود برا

خواه را آزادمنش آزادی خود که  زاده ذکری از آن نشده است وآن این است که این آقای تقی ،دفاع و اعتراض مذاکرات  مجلس و
به تصویب  مجلس برده و که به با تائید کمپانی و انگلیسها بود شت خود اونو این  قرارداد دست ۀدرحالی که کلی ،معرفی کرد

ز وزارت ا داده و کار تن در ۀبه ادام ،خالف مصالح کشور تشخیص میدادهوچرا انجام کاری که خودش به این طریق آنرا بر رسانید
 ۀومخالفت ظاهری عباس اسکندری با اعتبارنام ه بودبه تصویب رسانید نوشته  و را خود او ؟ در حالیکه قرارداددارائی استعفاء نکرد

کلید الزمی برای  ،یید برآن گذاشته شدأت مهر  زاده آقای تقی ۀاعتبارنام تصویب با که  زاده ایشان و اعالم آلت فعل بودن  آقای تقی
به اصطالح آزادیخواه در زمان  باید توجه کرد که رفتار این مرد بعدی به نفع منافع انگلستان بوده است ) ۀعملیات فریبکاران

ر دولت امپراطوری عمل ظکه همواره  طبق ن ،مشروطیت ومجلس شورای آنزمان وتوپ بستن مجلس وسایر اتفاقات نشان میدهد
هیچوقت معلوم  مدت در تمام آن به تهران که به  بازگشت خیرأت در زاده رویه و رفتارتقی. ( سف بودأمت باید بسیار است و میکرده

 . برنامه ازپیش ریخته شده بوده است ۀنشان ؛خیر در کجا بوده استأت ،نشد

های سی از قبیل زمیندن اموال ودارائی های وابسته به دستگاههای انگلیشروع به فروش رسان 1631ز شهریور دولت امپراطوری ا
نی در برابرسه ملیون وششصد هزار تومان بازرگا کبانک شاهی به صورت سهام بان په وخیابان ژاله به یک بازرگان وسکنار میدان 
 اموال کارخانه های کرمان وهمدان واراک و کاری پشم در نواحی مختلف ورنگ کارخانجات بافندگی قالی و و ماهه 63در اقساط 
 بود . ها از ایران خارج شدهسرمایه ۀقبل از نخست وزیری دکتر مصدق کلی و تبریز را به شرکت فرش ایران فروختند اصفهان و

                                                 

 جملس شد. سیدادند و او رئ یمرداد به سردار فاخر را 85در  ندگانمنای چون نشد اجرا زاده یتق استیطرح ر  75
 « کرد؟برکنار چرا حممد رضا شاه دولت حکیمی را در حساسرتین حلظه » - 14 -رجوع شود به برگ  73
سهم بوده  835ها صاحب  در آن شرکت زین یآن معلوم شد که اسکندر  یفرع یها و شرکت سیو انگل رانیسهامدار در شرکت نفت ا رانانیبا انتشار فهرست ا 70

 یها حدود سال یعباس اسکندر و ساهلا قبل   .836، ص 3، ج 1362هتران، دانشگاه هتران،  ران،یدر ا دیجد یمؤسسات متدن خیتار  ؛نیحس ،یاردکان یحمبوب است.
  یاز جاسوسان شورو  یکیکه   هیقض نیا یو افشا 1319در سال   بکفانتشار خاطرات آقا انیعامه را بر عهده داشت.  در جر  دیوزارت فوا استیر  1396و  1395

بازداشت شد؛ اما پس از گذشت  یبه جرم جاسوس زین یعامه و از شاهزادگان است، عباس اسکندر  دیوزارت فوا یاصل یکه در دربار قاجار سکونت داشت، از اعضا
که   گریبود که اگر واقعاً جمرم بود، او را مثل سه نفر د نیا لشیو دل دانست ینوع اهتامات را توطئه دمشنان خود م نیا یشد. اسکندر  ادکوتاه، بدون حماکمه آز   یمدت

 {. یا کمبود مدارک بوده؟؟!! ! }کردند یحمکوم به اعدام شده بودند، اعدام م
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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عدم تصویب قرارهائی که با دولت شوروی گذارده بود ومجلس شورای ملی از تصویب آنها خودداری  ۀالسلطنه در نتیج دولت قوام
 جدید دولت تشکیل از وپس داد تمایل یأر  الملک دوباره مجلس برای نخست وزیری آقای حکیم و. کرده بود برکنار گردید

در دولت . الت بازرگانی با دولت شوروی بودمعام از اقدامات این دولت تصویب قراردادکرد.  آغاز دولت کار خود را ،برنامه وتصویب
ظاهر امر موضوع  که دولت خودداری شد از معرفی هژیر به نام وزیر عضو الملک بود و آقای نجم ۀجدید وزارت دارائی به عهد

 انتصاب وی در دولت قوام بوده است .

 نفتتیاز االم ازدیاد حقمذاکرات 

االمتیاز شرکت نفت  به ایران برطیق مقررات منظور در  حق پرداخت سهم موضوع الملک درمدت هفت ماه ونیم حکومت حکیم 
مذاکرات فراوانی که تشکیل  . درالملک  با مدیران شرکت نفت بودم در جریان مذاکرات وزیر دارائی نجم من شخصًا، 1866 قرارداد

 طبق اجبارًا الملک ودر همین اوان ودر ماه آخر دولت آقای حکیم، امتیاز را باال ببرند شده بود که حقمیشد موافقتی شفاهی حاصل 
از  و البته باطنی روابط قبلی از بین رفته بود ،یر به نام وزیر مشاور گردیدهژ آقای معرفی به ناچار شاه رضا محمد اعلیحضرت نظر

به تحریک دولت  ،آقای هژیر که از جریان مذاکرات اطالع پیداکرده بود. بود ناراحت رسمًا الملک آمد آقای حکیم این پیش
مین نظر أکه دولت فعلی هیچ اقدامی در باره ت )!(رای ملی برعلیه دولت سخنرانی کردرسمی مجلس شو ۀامپراطوری در جلس
 . عمومی نکرده است

ازیاد حق } توافق آنوار بود که از امید و. اتشکیل داد فوری خود را کنار کشید ودولت جدید را آقای هژیر  الملک آقای حکیم
زیرا در  بود،نقشه دیگری  ولی غافل از این که طرح و .به عنوان اقدام خود به مجلس وعموم برساند کرده و خود استفاده، {امتیاز

مخالفین . امتیاز را اعالم دارد ی حقمیزان ترق  د موضوع رامطرح وتمام مدت به آقای هژیر ودولت او توفیق آن داده نشد که بتوان
که اقای  ندای دولت هژیر را در فشار گذاشتبه گونه ،در مجلس هدایت آنان را دراختیار داشت « ابوالقاسم کاشانی » دولت وی که

 . بعد نیز که به سمت وزیردربارانتخاب شد به قتل رسید عفا داد وهژیر است

سه  اعلیحضرت نیز برای مدتی بیش از و دربار شاهنشاهی منصوب شدندبه سمت وزیر الملک قای حکیمآشدن هژیر  پس از کشته
ها ومردم  ولی سروصدای مربوط به حق امتیاز وسهم دولت در قرارداد مورد بحث وانتقاد روزنامه. امریکا رهسپار شدند ماه به اروپا و

تبلیغات خاصی  والیتی داشت و های ایالتی و انجمن ۀاردارای عقاید مخصوص درب دولت وقت هم به ریاست سپهبد رزم آراء بود.
 طرح  که } ناراحت بود بسیار نگران وکه  داشت آراء رزم این طرح سوی از خاصی نگرانی الملک در این باره آقای حکیم. انجام میداد

58باعث تجزیه ایران شود
 با ناراحتی مخصوص دم که ساعتی دیردرتیرماه همان سال با قرار قبلی در منزل تهران به انتظارشان بو . { 

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

                                                 

. رزم آرا در هنگام ارائه برنامه ( مطرح شد1380تا اسفند  1380ری ت 6رزم آرا ) یصدرات حاج عل یدر ساهلا یبه صورت جد یو والیت یایالت یموضوع اجنمن ها 74
ز حتت ین یا هحیرا مطرح و ال یحمل یل اجنمن هایق تشكیبه دست مردم از طر  یعموم یكارها  یوه اداره كشور و واگذار ی و حتول در شیریخود به جملس شورا ، موضوع تغ

اصول  یاجرا ین شرح بود : برای جملس شد بدمیت تقدیك فور ید یرزم آرا كه با ق یشنهادیه پحی جملس كرد . المیب ، تقدیتصو  یران برایاالت ایا یه خودخمتار حیعنوان ال
ل اجنمن ها و یانتخابات و تشك یها ، شهرها و دهات و چگونگ استان ها ، شهرستاهنا ، خبش ها ، دهستان یادار  یسازماهنا یمتام یمتمم قانون اساس 03تا  09
اجرا   رسد ، یون مربوطه میسیب كمیكه به تصو   ی نامه اینیگر به موجب آیات دییو جز  یو دولت یو دولت یه مأموران حملیانتخاب استانداران ، فرمانداران و كلقه یطر 

رزم آرا از مهان  یشنهادیه پحیبود . ال موجود منحل و وزارت كشور قائم مقام متام اجنمن ها خواهد یشهردار  یانتخابات ، اجنمن ها یخ نشر آگاهیخواهد شد و از تار 
 .قرار گرفت یمك نیو حس یی،حممد مصدق ، مظفر بقا یت اهلل كاشانیاز مجله آ یاسیس یت هایاز شخص یار ید بسیابتدا مورد انتقاد شد

، ایها و چپگرایان آنرا دنبال میکردند که هنوزر هم میکنند ودهوری در آذرباجیان و قاضی حممد در کردستان، داستان اجنمن های ایالتی داغ شد و ت از قیام پیشه  بویژه بعد
میگویند رزم آرا قصد کودتا داشت و میخواست در غیاب سه ماهه شاه اینکار را اجنام دهد، ولی رندان  به امید اینکه نفوذ حکومت مرکزی را در ایاالت تضعیف کنند.

داری در ارتش اجنام شد و کلیه  رد تا از ستاد ارتش دستش کوتاه شود. پس از برگشت شاه تصفیه دامنهمطلب را بگوش شاه رسانیدند و شاه او را َنست وزیر ک
 .آرا با مبیان کشیدن انتخابات اجنمن های ایالتی خواست ازشاه انتقام بگرید که با یک گلوله مهه چیز خامته یافت مشدند. ولی رز  طرفداران رزم آرا بازنشسته یا برکنار
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بوده, را به  و همیشه در دسترس ایشان حافظی که محمدعلی فروغی تصحیح وانتشار داده بود دیوان. زیادی را فراهم خواهد کرد
 :چه میگوید ببینگفتند  به من نشان دادند و خواندند  ناین باره زدند وپس ازاینکه خودشاوتفعلی در  دست گرفته

 صـــــــــــــــــــــــــوفی هنــــــــــــــــــــــــــاد دام وحقــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــاز کــــــــــــــــــــــــــرد
ــــــــــــــــــــاد مکربــــــــــــــــــــا فلــــــــــــــــــــک حقــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــاز کــــــــــــــــــــرد   بنی

 بــــــــــــــــــــــازی چــــــــــــــــــــــرخ بشــــــــــــــــــــــکندش بیضــــــــــــــــــــــه درکــــــــــــــــــــــاله
 زیـــــــــــــــرا کـــــــــــــــه عـــــــــــــــرض شـــــــــــــــعبده بـــــــــــــــا اهـــــــــــــــل راز کـــــــــــــــرد

ــــــــــــــــــای  ــــــــــــــــــا کــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــاهد رعن  صــــــــــــــــــوفیانســــــــــــــــــاقی بی
 دیگـــــــــــــــر بـــــــــــــــه جلـــــــــــــــوه آمـــــــــــــــد و آغـــــــــــــــاز نـــــــــــــــاز کـــــــــــــــرد
 ایــــــــن مطــــــــرب از کجاســــــــت کـــــــــه ســــــــاز عــــــــراق ســـــــــاخت
ــــــــــــــــــــه راه حجــــــــــــــــــــاز کــــــــــــــــــــرد ــــــــــــــــــــگ بازگشــــــــــــــــــــت ب  و آهن
 ای دل بیـــــــــــــــــــا کـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــه پنـــــــــــــــــــاه خـــــــــــــــــــدا رومی
 زان چــــــــــــــــــه آســــــــــــــــــتنی کوتــــــــــــــــــه و دســــــــــــــــــت دراز کــــــــــــــــــرد
 صــــــنعت مکــــــن کــــــه هــــــر کــــــه حمبــــــت نــــــه راســــــت باخــــــت
ــــــــــــــــــی فــــــــــــــــــراز کــــــــــــــــــرد  عشــــــــــــــــــقش بــــــــــــــــــه روی دل در معن

 قــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــود پدیــــــــــــــــــدفـــــــــــــــــردا کــــــــــــــــــه پیشــــــــــــــــــگاه حقی
 شــــــــــــــــرمنده ره روی کــــــــــــــــه عمــــــــــــــــل بــــــــــــــــر جمــــــــــــــــاز کــــــــــــــــرد

 روی بایســــــــــــت ای کبــــــــــــک خــــــــــــوش خــــــــــــرام کجــــــــــــا مــــــــــــی
ـــــــــــــــــه زاهـــــــــــــــــد منـــــــــــــــــاز کـــــــــــــــــرد  غـــــــــــــــــره مشـــــــــــــــــو کـــــــــــــــــه گرب
 حـــــــــــــــــــافظ مکـــــــــــــــــــن مالمـــــــــــــــــــت رنـــــــــــــــــــدان کـــــــــــــــــــه در ازل

ــــــــــــــــــــا بی ــــــــــــــــــــاز کــــــــــــــــــــرد مــــــــــــــــــــا را خــــــــــــــــــــدا ز زهــــــــــــــــــــد ری  نی
 

 و دولت مصدق ، حکیمیبحران سیاسی

بین مردم بصورت شایعه منتشر شد که در موقع تدفین رزم آراء از  پس از کشته شدن رزم آراء در مسجد شاه موضوع بسیار مهمی 
ای یافت شده است که شرکت نفت با ترقی حق امتیاز به پنجاه درصد موافقت نامه اش موافقتهای موجود در لباس روزانه بین نامه

مار ثقراردادن است ن عامه مردم وآراء موجب عدم اعالم رسمی شده است که این شایعات بطوری بیاست که کشته شدن رزمکرده
که به پیشنهاد رسمی آقای جمال امامی به مجلس  ،ر مذاکرات مجلس شورای ملی گذارده بودباثر بسیار زیادی  مال ملت ایران و

خ با تصریحی که اعلیحضرت در کتاب پاسخ به تاری و .ی تمایل به تشکیل دولت دکتر مصدق را فراهم کردأشورای ملی برای دادن ر
با  وضع به خوبی روشن میشود و ،موافقت دولت امپراطوری را خواسته بود ،در زمان جنگشرط پذیرفتن نخست وزیری  ۀدر بار

 .ریا داده میشود لسات مجلس شورای ملی درآنزمان بادقت کامل توجه به فریب وجهای  مجلس مراجعه به صورت

در اوایل  ،ای از نمایندگان مجلس قابل تحمل نبود برای عده مصدق که ظاهرًااول دولت دکتر  ۀعملیات پنج ماه اقدامات و ۀدر نتیج
 جمعًا و دیدار الملک اعضاء فراکسیون مخصوص مجلس شورای ملی به ریاست دکتر طاهری در منزل آقای حکیم 1638بهمن ماه 

خست نمایل به تی أر و ،افراهم کندی عدم اعتماد رأتا فراکسیون موجب ر ،یری موافقت کنندزو میکنند که برای نخست تقاضا
 .  میگفتند « نه »فقط  مذاکرات همه درجواب الملک این مذاکرات دوساعت طول کشید وآقای حکیم .وزیری ایشان صادر شود

 ردهک با ایشان مالقات، بود الملک آذربایجان که از دوستان بسیار نزدیک آقای حکیم ۀنمایند « امیر نصرت اسکندری »بعد آقای  زرو
ما . شد الملک روبرو کیمحآقای  « نه »سادۀ  که باز با جواب  ؛سمت خواستار شد برای پذیرش این دوباره درخواست نمایندگان را و

ولی پس از بیست روز آقای سلمان اسدی از من خواست که با حضور دکتر امینی وزیر  ،است خیال کردیم موضوع خاتمه یافته
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در آن روز ضمن صرف غذا اطالع .  در رستوران سورن با هم باشیم العلمای خراسانی ناهار راشریف و ،دولت دکتر مصدق ستریگداد
ند که نخست بود از ایشان خواسته مالقات و قوام دادند که اعضاء فراکسیون مجلس به ریاست آقای دکتر طاهری  با آقای احمد

 پست الملک به شرطی قبول میکنم که آقای حکیمبود  قوام گفته آقای.  که از فریب و ریای مصدق خالص شوند وزیری را بپذیرند
ما از تو میخواهیم که به این  گفتند و را « نه » ۀکلم فقطو  نکرده موافقت الملک قای حکیمآ و ،کنند راقبول دولت «مشاور یروز»

برابراین عمل پست معاونت وزارت دارائی البته در و  آماده کنی پیشنهاد این پذیرش برای را الملک آقای حکیم داده و وضع خاتمه
موضوع  ۀولی در بار ،میکنم قبول این قبیل مقامات خودداری کرده و از من به آقایان گفتم که من اصواًل  !هم به تو داده میشود

  . اقدام میکنم

چون  ،این بزرگترین اشتباه است در جواب بالفاصله اظهار داشتند روز بعد در مالقات عادی مطلب را به استحضار ایشان رسانیدم و
 و ،آمد بدون چون وچرا به مصدق داده نمیشد من ویا قوام برمی ۀاگر انجام آن از عهد ،اند مصدق گذاشته ۀکاری را که به عهد

هرکدام  و ،کار را خاتمه دهد و ،باید اقدام کند به نحوی که دستور دارد با تظاهر موظف به انجام آن  با عوامفریبی و مور وأمصدق م
با بدترین  و ،زیانی خواهیم خورد که تا آخر عمر نخواهیم توانست برخیزیم صدمه و ،بکنیم این اشتباه را ،یا قوام از ما یعنی من و

به زیان مملکت  را برخالف مصلحت وعمل مصدق مصروع میشناسم و  مصدق را آدمیمن  ؛عمر راسپری خواهیم کرد ۀصورت بقی
 شخص صالح و دستگاه توافقی بکنم و ام که با آقای قوام وبه همین دلیل آماده باره ناراحت هستم و تر در ایناز همه بیش و ،میدانم

و با ترد مصدق با نخست وزیری این شخص، موضوع را عاقالنه  تقویت کنیم را باطنًا او او توافق کنیم و ۀدربار عاقلی راپیداکنیم و
آقای قوام حاضر به قبول نخست وزیری  باشند، منهم موافقت میکنم و هرگونه خدمتی از من  خاتمه دهیم؛ و پس از اتمام کار هرگاه

حافظی که همیشه دیوان الملک ایجاد کرده بود او از  بخاطر ناراحتی توضیحات  ومذاکرات پیشین در حکیم برآید انجام خواهم داد.
 او را توضیح میداد: در روی میزش بود، فالی گرفته که این غزل آمد و تمام نظریات 

 دو یــــــــــــــــــــار زیـــــــــــــــــــــرک و از بـــــــــــــــــــــاده کهـــــــــــــــــــــن دومنـــــــــــــــــــــی
ـــــــــــــــــــــــــــــــی و کتـــــــــــــــــــــــــــــــابی و گوشـــــــــــــــــــــــــــــــه  نـــــــــــــــــــــــــــــــی  فراغت
 مــــــــــــــن ایـــــــــــــــن مقـــــــــــــــام بــــــــــــــه دنیـــــــــــــــا و آخـــــــــــــــرت نـــــــــــــــدهم
 اگــــــــــــــــر چــــــــــــــــه در پــــــــــــــــی ام افتنــــــــــــــــد هــــــــــــــــر دم اجنمنــــــــــــــــی
ـــــــــــــا داد ـــــــــــــه گـــــــــــــنج دنی  هـــــــــــــر آن کـــــــــــــه کـــــــــــــنج قناعـــــــــــــت ب
ـــــــــــــــه کمـــــــــــــــرتین  نـــــــــــــــی  فروخـــــــــــــــت یوســـــــــــــــف مصـــــــــــــــری ب
ــــــــــــــــه کــــــــــــــــم نشــــــــــــــــود ــــــــــــــــق ایــــــــــــــــن کارخان  بیــــــــــــــــا کــــــــــــــــه رون

ـــــــــه زهـــــــــد مهچـــــــــو  ـــــــــه فســـــــــق مهچـــــــــو منـــــــــیب ـــــــــا ب ـــــــــویی ی  ت
ــــــــــــــــــــــــــــــدباد حــــــــــــــــــــــــــــــواد  منی ــــــــــــــــــــــــــــــوان دیــــــــــــــــــــــــــــــدن ز تن  ت

ـــــــــــی  در ایـــــــــــن  ـــــــــــن کـــــــــــه گلـــــــــــی بـــــــــــوده اســـــــــــت یـــــــــــا مسن
 ببـــــــــــــــــنی در آینــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــام نقــــــــــــــــــش بنـــــــــــــــــدی غیــــــــــــــــــب
 کـــــــــــه کـــــــــــس بـــــــــــه یـــــــــــاد نـــــــــــدارد چنـــــــــــنی عجـــــــــــب زمنـــــــــــی
ـــــــــــر طـــــــــــرف بوســـــــــــتان بگذشـــــــــــت  از ایـــــــــــن مســـــــــــوم کـــــــــــه ب
ــــــــــگ نســــــــــرتنی ــــــــــی هســــــــــت و رن ــــــــــوی گل  عجــــــــــب کــــــــــه ب
 بـــــــــه صــــــــــرب کـــــــــوش تــــــــــو ای دل کـــــــــه حــــــــــق رهـــــــــا نکنــــــــــد

  عزیــــــــــــــــــز نگینــــــــــــــــــی بــــــــــــــــــه دســــــــــــــــــت اهرمنــــــــــــــــــیچنـــــــــــــــــنی
 مــــــــــــــزاج دهـــــــــــــــر تبـــــــــــــــه شــــــــــــــد در ایـــــــــــــــن بـــــــــــــــال حـــــــــــــــافظ

 و رای برمهنـــــــــــــــــــــی حکیمییییییییییییییییییییییکجاســـــــــــــــــــــت فکـــــــــــــــــــــر 
 

سه روز بعد سلمان اسدی به من اطالع دادکه تمام جریان را به جریان را به ایشان اطالع دادم. آقایان حضور سه ا فردای آنروز ب  
موضوع ترد مصدق .  ردنباید به هیچ وجه دراین مورد دخالتی ک دارد و درجواب گفتند حکیمی حق قای قوام رساندیم وآ اطالع
     مجلس نیز دیگر اقدامی نکرد. خاتمه پیداکرد، و تقریبًا
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 چهارده سدۀده سوم 
به سمت بازرس دولت  درتمام دوره حکومت رزم آرا ومصدق وضع اداری وخدمت من در دستگاه وزارت دارائی نامعلوم بود. ظاهرًا

اکسپرس که نمایندۀ فروش بلیط هواپیمائی  کاری نداشتم.  در ضمن در شرکت موند عماًل ک رهنی حقوق دریافت میکردم ودر بان
فرانسوی بود، بصورت بازرس قانونی وهمچنین درشرکت ساتی به سمت مدیرعامل فروش بلیط هواپیما مشغول بودم، که این سمت 

 شرکت را دارا بودم.  و م این دها بصورت نمایندگی ازسوی دارندۀ اکثریت سها

الملک به من گفتند بیهوده چرا درتهران وقت میگذرانی، با استفاده از مرخصی به اروپا برو. من نیز با  آقای حکیم 1661در مهرماه 
 گذرنامۀ عادی عازم سوئیس شدم. 

 بینی برخورد مذهبیون و ملیون دیدار با سهیلی در لندن و پیش

ه در لندن اقامت به من دستور دادند که فوری سهیلی را ک الملک دیدن کردم و ای کسب اجازه از آقای حکیمروز قبل از عزیمت بر
شما که قبل از زمان قطع رابطه سفیر ایران درلندن  »از قول من بگو  او را وادار کن، که از لندن خارج شود و و کرده، را مالقات

از انگلستان خارج شوید  لذا فورًا شما بصورت پناهندگی شما به انگلستان تلقی میشود! اید؟ این کار بودید، چرا حاال درلندن مانده
 «. اقامت شما درلندن مشکالتی را برای شما فراهم خواهد کرد زیرا مملکت در آتیه به وجود شما احتیاج دارد، و

ای از وزرا و وکالی سابق مجلس به عناوین  به ژنو حرکت کردم. در آن زمان عده من دراین باره احساس مأموریت مخصوص کردم و 
م.  روز ورود از شدمختلف از ایران خارج شده بودند. آقای فروهر وزیر کشور سابق در ژنو بودند که از دیدارشان بسیار خوشحال 

 کنسولگری انگلیس تقاضای ویزای انگلستان را نمودم که موکول به موافقت وزارت کشور انگلیس کردند. 

چند الملک را به آقای سهیلی مشروح نوشتم. پس از  حکیم ای پیغام آقای که به این زودی ویزا نخواهند داد ناچار با نامه مطلع شدم
که بسیار خوشوقت  »ند ور، آقای سهیلی به من تذکر داد(.  در نامۀ مزب اصل نامه درتهران است ای رسید ) روزی از آقای سهیلی نامه

الملک اطالع دهی، که هرچه زودتر از  حکیم ای والزم است فورا به هر وسیله شده به آقای خارج شدهشدم که از ایران به موقع 
زندگی در ایران دیگر قابل ادامه نخواهد بود؛ ومن با  وضع ایران وسلسله پهلوی را خاتمه یافته میدانم و ایران خارج شوند، چون

انداز قابل این نیست که بتوانم  به زندگی عادی ادامه میدهیم، واین پس اوالدم اندازی در یک خانۀ محقر با همسر و مختصر پس
 ! « هزینۀ مسافرت را تحمل کنم

اگر امکان هست بفرمائید که با درخواست ویزای من موافقت کنند.   بگویم و حضوری مطالب را در جواب نوشتم باید به لندن آمده و
ید.  من که سابقۀ ناراحتی چشمی داشتم، به دکترم درلندن که دفعات به او در جواب نوشت بهتر است از طریق عادی اقدام کن

هرروز به کنسولگری مراجعه   خواستم گواهی مفصلی که موجب صدور ویزا شود، بفرستد. از او مراجعه کرده بودم نامه نوشتم و
آقای مهذب الدوله  اتی حاصل شده است و. در همین ایام آگاه شدم که در دولت دکتر مصدق تغییرخبری از ویزا نبود میکردم و

)باقر( کاظمی به سمت وزیر دارائی منصوب شده است. پس از چند روزی تلگرافی از سوی ایشان به من رسید که من  به عضویت 
که از روزی هرچه زودتر به تهران عزیمت کنم.   تصویبنامۀ آن نیز صادر شده است، و ام و هیئت مدیرۀ بانک کشاورزی انتخاب شده

در مراجعه به کنسولگری، کنسول متوجه ناراحتی ، تهران تلگراف انتصاب من به عضویت هیئت مدیرۀ بانک کشاورزی رسیده بود
 که داشتم شد وگفت تو هرروز به اینجا مراجعه میکنی ولی حال تو امروز فرق دارد، موضوع چیست؟ 

روم، وتلگراف را که به التین نوشته شده بود نشان داده، نوانم به سر کار خود به او تلگراف را نشان دادم که نمیدانم تا چه زمانی میت
بگویم به تو ویزا داده خواهد شد یا نه؛  ترجمه کردم. او با دانستن موضوع به من گفت چهل وهشت ساعت به من وقت بده تا به تو و
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یادآوری کرد که نباید از  و است ه ویزای شما آمادهکه قبل از خاتمه چهل وهشت ساعت با تلفن به محل اقامت من خبر دادند ک
 . کنمازۀ ورود به کشورشان سوءاستفاده اج

 پس از دریافت مدارک فردای آنروزساعت ده شب به با هواپیما به لندن پرواز کردم. صبح اول وقت به آقای سهیلی ومنشی پزشگ
ساعت ده صبح برای معاینه چشم به مطب دکتر بروم. پس از ورود خود را اطالع دادم. که منشی دکترم اطالع داد که  ،چشمم

بمانم وسپس ازمن پرسید درمملکت شما چه خبراست؟  معاینه  و تجویز درمان، در موقع خروج منشی ازمن خواست که دردفتر او
ما به پلیس گفتیم که ای نوشتید.  گفتم منظور چیست؟ گفت پس از ارسال گواهی برای ویزا، از پلیس تلفن شد که چرا چنین نامه

چشم  ۀگفتند آیا اطمینان دارید که این شخص برای معالج این مریض ما هر دوسال یکبار باید بیاید وچشم او را معاینه بکنیم، و
 در نتیجه دکتر تو را دربرابرپلیس تضمین کرده است، وتوجه داشته باش که اقدامی برخالف نکنی.   کاردیگری ندارد؛ خود می آید و

با توضیحی که دربارۀ وضع ایران دادم، ایشان به من گفتند که رئیس  طوالنی مذاکرات انجام شد و ۀدرسه جلس آقای سهیلی با
 به انقراض و پهلوی  رو ۀسلسل وضع ایران و به او گفته است که قطعًا صریحًا فعلی دولت انگلیس از دوستان نزدیک ایشان است، و

 قبل از 1866 نیرنگ مصدق برای از بین بردن قرارداد تظاهر و فتم که اوضاع سیاسی روز وتمام است. من به آقای سهیلی گا
در  ، و60به نفع ایران منظور شده بود، است 1866 ،  که باعث از بین بردن منافع حساسی که در قراردادقراداد ۀرسیدن مدت خاتم

. با توجه به اینکه همچنین مرد مسائل دیگر خواهد شد و ای کالن به عنوان خسارت آن قرارداد سوءاستفاده ۀصورت فسخ یکطرف
رمی که برای شما بخصوص دربارۀ دادرسی رسمی که به مناسبت انتصاب ج محترمی که به شما همواره حداکثر کمک را کرده و

وضع غیر عادی که  با اطالع دقیق سیاسی بطوری آگاه است که خودش درآن و را انجام داده بود، صدور حکم تبرئه حاصل شده بود،
با خرج خودم مرا برای مرا ای که در حال انفجار بیشتر است، در آن شعله به گفتۀ دوست صمیمی شما اتفاق خواهد افتاد، و

 .سزائی داردیت بسیار بئاهمخاص داشته باشید که توجه  باید ،نظر شما فرستاده است، که از لندن خارج شوید جلب

نظر درست نیست  شما وضع مملکت چه خواهد شد. من گفتم در برابرسیاستمداری مانند شما اظهار نظر آقای سهیلی پرسید که به
 ( به ریاست ابوالقاسم کاشانی و وابسته به استعمارچی ولی با وضعی که دراین دوسال در ایران پیش آمده و دستگاه مذهبی )

شاه  همراهی ومساعدت یکدیگر وضع خاصی را ازپیش میبرند، و ( با کمک و کهنۀ استعمارچی وابستۀ قدیمی و دستگاه جبهه ملی )
زده میشود  نظری شاهد انجام کلیه این عملیات میباشد و با هرگونه صدمه و زیان ظاهری که به او هم بدون هیچگونه دخالت و

رسیدن استعمارچی، که ساکت نشسته، وبا سوابق قبلی در این سیصد سالۀ اخیرنشانه آن است که پس از انجام دستور وبه هدف 
 ۀنظر نمایند در هیچ حالی نمیتوانیم اصل هدف او را تشخیص دهیم، بین دو دستگاه ملی ومذهبی اختالف شدید پیدا میشود و

                                                 

با توجه به مراتب مشروحه فوق می توان نتیجه  » مرداد 82مناسبت پنجامهنی سالگرد به  8993در تری  با دکرت پرویز مینا ئیگفتگو مقاله تالش چاپ آملان  نقل از  58
مقایسه ندانسنت وضع درآمد گرفت كه اصرارمنایندگان شركت نفت انگلیس و ایران در مورد تفكیك عملیات و درآمدهای آن شركت در داخل و خارج از ایران و قابل 

آن شركت نسبت به حق ایران به بیست درصد دارائی های شركت دولت ونزوئال و ایران به سبب فعالیت های شركت مزبور درخارج از ایران به این دلیل بوده است كه 
دراینجا الزم به یادآوری است كه شركت  راه خود بردارد. سر را از های تابعه خود درخارج از ایران واقف بوده وسعی داشته درصورت جتدید نظر در قرارداد این مشكل

یران بود كه مهمرتین 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 ا
پنجاه درصد ؛ جایگاه های فروش بنزین دراقصی نقاط دنیا؛ ی پاالیش و توزیع نفت دركشورهای خمتلف جهانشركت ها؛ شركت نفتكش بریتانیا :آهنا عبارت بودند از

بایك بررسی امجالی از آنچه در باال شرح داده شدمی توان نتیجه گرفت كه آخرین پیشنهاد مشرتك  .درصد سهام شركت نفت عراق 5/41؛ سهام شركت نفت كویت
به دكرت مصدق تسلیم گردید نه تنها كلیه اصول و اهداف ملی شدن صنعت نفت را تأمنی می منود، بلكه با توجه به اوضاع و  1053سال  چرچیل ـ ترومن كه در فوریه

  .ده بودن پذیر گردیاحوال 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 امكا
حاصل منی شد از دست  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

ته بود، و به عقد قراردادی جدید بر مبنای آن توافق داد. چنانچه دكرت مصدق با موقعیت وحمبوبیتی كه درآن زمان داشت آخرین پیشنهاد مشرتك چرچیل و ترومن را پذیرف
ت سیاسی و اقتصادی و 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 سرنوش

 «.  میگردید بالی انقالب اسالمی دچار تاد و نه ملت ایران بهمرداد اتفاق می اف 82 ۀاجتماعی ایران بكلی تغیری می كرد. نه واقع
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دسته  ملی خواهد شد و نفرسومی که در هیچیک از این دو منجر به از بین رفتن دستگاه جبهۀ پیشرفت خواهد کرد و مذهبی مسلمًا
آقای سهیلی با تحلیل سیاسی من .  ضعیف هر دو دسته اقدام خواهد کردبرای ت است از اختالف آنها استفاده کرده و اقدامی نکرده

 . آنجا را ترک کرده به شهر نیس رفتروز بعد از ورود من به لندن،  1 . او پس ازمن مأموریت خود را انجام دادم موافقت نکرد، ولی

«    االرض مفسدفی » م ساالر سعید سنندجی جزءیکی از دوستان پاریس توقف کرده و با به ژنو از راه زمینی برگشتم که در
های دولت مصدق بود که وکالت زندگانی او را درایران داشتم مالقات کنم. او هم مثل آقای سهیلی فکر میکرد که  شده شناخته

 اوضاع همینطور ادامه خواهد داشت و پیش بینی مرا به تمسخر گرفت. 

فل تشریف حدر آن م   االرضبیشتر آقایان مفسدفی رفتیم که  هوگو خیابان ویکتور 131در  با اسرار او به منزل آقای ساعد روزی
گفت و آنان  بینی مرا باز و برای او پیش در محفل نشست و یک دوست دیگرش ای غالمحسین ابتهاجبا آق داشتند. آقای سنندجی

ساعد متوجه شد و از ایشان سبب خندۀ شان را پرسید. آقای سنندجی ایستاد و مطالب را با  به تمسخر آن بلند میخندیدند.  آقای
دور سالن طوری که همه بشنوند گفت  تا سپس ساعد رو به من کرد و با اشارۀ مخصوص دست به تمام حضار دورتمسخر باز گفت. 

از من پرسید که آیا سپس . « ای انجام خواهد شد ی که گفتهفهمند و کار در بدین طریق داداش جان حق با توست و این آقایان نمی »
 – مدار هستی، باش گفت که تو که ایران ،  که ساعدی بگو{ فاطم حسین به دکتر }  »به من گفت  ایران برمیگردم و با جواب آری به

چرا نمی پردازی؟ من که نباید اجارۀ خانۀ خانه مرا چرا ضبط کردی؟ اموال خانۀ مرا هرچه میتوانی استفاده کن، ولی اجارۀ خانه را 
  1661بهمن  اوائل این گفتار در ) « ؟ باید بدانی که شکمت را پاره خواهند کرد مدار شدی، تمام شد تو را بپردازم. تصورکردی ایران

بعد از معالجه مجبور که  مجروح شد شکم ۀاز ناحی و شدیدا }دائیان اسالم گردید بهمن  دکتر فاطمی مورد سوءقصد ف 35در بود؛ 
 به تهران بر گشتم. 1661(. بعد از بازگشت به ژنو اواخر بهمن  { کمربند مخصوصی ببندد ،بود به خاطر پارگی العالج شکم

  !دخواهد شایران  شاه دیکتاتور رضا محمد

است.  1661ریخ هفتم فروردین شاه درتا رضا الملک به اعلیحضرت محمد حکیم از وقایع قابل ذکر در این زمان موضوع پیغام آقای
به ایشان  الملک، آقای مسعود فروغی را که آجودان مخصوص اعلیحضرت بود، خواستند و حکیم ماجرا چنین بود که درآن روز آقای

الملک به عرض برسانند که کاری را که انجامش به عهده   از قول آقای حکیم و شده دستور دادند که به حضور اعلیحضرت شرفیاب
در اختیاراعلیحضرت میباشد، که  مملکت  کاماًل دیگر به وجود مصدق احتیاجی ندارند، و ق واگذارکرده بودند خاتمه یافته، ومصد

 ،بطوریکه مسعود فروغی به من تعریف کرد هرگونه بخواهند رفتار کنند. آقای مسعود فروغی این پیغام را به عرض رسانیده و
من،  }بطور جدی از مسعود فروغی صحت این پیغام را دوباره پرسیده بودند.  ان شده واین پیغام متعجب وحیر اعلیحضرت از

شان دو مورد راجع به این موضوع را شنیدم که  یاد دائی گرامیم درمنزل مسعود قراجه داغی، چون درهمانروز شخصا از زبان زنده
در قرارداد است که انگلیسها میخواهند به هر ترتیبی ای  هیچگاه فراموش نمیکنم: یکی اینکه گفتند من نمیدانم که چه  ماده

با  مگر  ایران بشود شاه دیکتاتور رضا قرار است محمد »دومی، درست این کلمات را گفتند:  ؛ و31هست این قرارداد را فسخ نمایند
 .   { « سیاست را عوض کرده باشند 31درگذشت استالین

 ازیک بحران به بحرانی دگردولتمردی مصدق 

طرز محاکمه اطالع  از جریان و ای به الهه برای دفاع از شکایت شرکت نفت دولت از دولت  ایران به الهه رفت و دکتر مصدق با عده
تعفای دکتر مصدق و رأی اس ، و1661تیرماه  35 ۀکرد. دادگاه حکم خود را صادر کرده بود ولی کسی از آن خبرنداشت تا واقع پیدا

مستشاران آمریکائی پیشین هئیت مدیرۀ رئیس تمایل به احمد قوام که در نتیجۀ اقدام غیر عادی واالحضرت اشرف با همکاری 

                                                 

 1338برابر با اوائل فروردین  1053مارس میالدی  5 51
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تیر که تظاهرات  61ها منعکس است.  فقط روز  وقایع حکومت پنج روزۀ قوام در روزنامه  به عمل آمده بود، پیش آمد، و 33ژاندارمری
دولت مجدد دکتر مصدق گردید، در این پنج روزه چند موضوع  پیش آمد که  از مردم وحزب توده موجب برکناری قوام و ای عده

 خاطرات آنها را یادآوری کنم.

 !متوسل میشود االملک حکیممصدق به 

صمیمی  وستان نزدیک و( که از ددکتر صدیقی  یا الهیار صالحروز سوم برکناری دکتر مصدق،  یکی از همکاران دکتر مصدق )
الملک تقاضا  الملک از طرف دکتر مصدق، از آقای حکیم الملک بودند به دیدارشان آمدند.  با ابالغ پیغامی به آقای حکیم حکیم آقای

میکنند که ایشان از اعلیحضرت درخواست نمایند که به دکتر مصدق اجازه داده شود که از تهران خارج شوند و در محلی امن 
از دخالت درکلیۀ امور،  و در دسترس اشخاص نباشند و آنجا باشندگیری کرده و به کلی در  ت کنند و بکلی از کار کنارهاستراح

 دخالتی هم نمیکنم و ای ندارم و قای حکیم الملک در جواب میگویند که من به هیچوجه با دستگاه سلطنتی رابطهآخارج باشند! 
  .ما گذرد کنارکشیدهاین جریاناتی که می خود را از اصواًل

 !متوسل میشود االملک حکیمشاه به 

برای شرفیابی به حضور  ایشان را الملک آمد، و حکیم تیرماه ساعت ده صبح از سعدآباد اتومبیلی به نیاوران منزل آقای 61در روز 
اهران  خو و لطنتی از مادرای از خاندان س گفتند که در دفتر اعلیحضرت عده و برد.  پس از یکساعت مراجعت کرده اعلیحضرت

به عمل بیاورند؛  را وزیری اقدام الزم برای رفع بحران الملک خواستند که با قبول نخست حکیم با ناراحتی از آقای جمع شده بودند و
وزیری را به آقای قوام مراجعه  و در جواب میگوید آن روزی که پست نخستکرده که آقای حکیم الملک از قبول آن خودداری 

با برکنار کردن قوام میتوان به موضوع خاتمه داد.  سپس از  این نتیجۀ همان اقدام است و رمودید، از من کسب نظری فرمودید، وف
وزیری دکتر مصدق صادر  فرمان نخست مراجعت میکنند. همانروز قوام برکنار میشود و حضور در آن جلسه خودداری و ۀادام

همسر دکتر مصدق به منزل قوام رفته، از سوی دکتر مصدق همه گونه اطمینان به قوام  شب میشود. جالب این است که در همان
 میدهد.

 دولت مجدد مصدق

تظاهرمخصوص به اطالع عامه  ای مفصل صدور حکم دادگاه الهه را با نیرنگ و با صدور بیانیه شد و تشکیل دولت مصدق مجددًا
ی دادگاه براین بود که باید موضوع أدر حالیکه ر، ه نفع ایران صادر شدهی  بی مخصوص قاضی انگلیسأر و قلمداد کردند که رسانید

 ودر نتیجه اتفاقات و؛ این تظاهرات با وسائلی که دردسترس بود دوماه طول کشید و  36بین دودولت حل شود اختالف مستقیما
                                                 

51 . Brigadier General Noraman Schwarskopf Sr 1009-1ی قوای آمریکا در جنگ با عراق  پدر ژنرال به مهنی نام فرمانده ژنرال نورمن شوارتسکوف  
پیمانی بنی دو دولت و در قلمرو قانونی  1033رأی دادگاه این بود که برخالف شکایت انگلیس که قرارداد چون  میکند در اینجا پدربزرگم اشتباهبه نظر مبآید  57

شکایت دولت رأی داد و  هم با اکثریتقاضی انگلستان دادگاه بوده، این یک قرارداد جتاری بنی دولت ایران و یک شرکت میبوده و در قلمرو قانونی دادگاه منببوده. 
 بر علیه دولت ایران را  لغو کرد. 1051ژوئیه  5بعالوه دادگاه هیچگونه پیشنهادی برای رفع این مسئله نداد و دستور  خود را جایز نشمرد.

 .pdf16/1000cij.org/docket/files/-http://www.icj 
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 

http://www.icj-cij.org/docket/files/16/1999.pdf
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دکتر مصدق به افتخار بیرون کردن  و ،کردندسیاسی با دولت انگلستان رافراهم  ۀموجبات قطع رابط، وقایع سیاسی که پیش آوردند
 ل راکمش دولت مستقیمًا ی دادگاه الهه که دوأدرست برعکس ر و ددال یتشکملی را  ۀوسایل استعماری انگلستان از ایران جبه

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

به ملت  را قطعی نشان داد و ( شد نفت  موجب فسخ قراردادکه  ) اتباع انگلیس از ایران بدین طریق ملی کردن نفت ۀبا اخراج کلی
 در حکومت یکسال بعد به ملت وانمود کرد که روابط سیاسی بین دو و هوانمود کرد که دست دولت انگلیس از ایران بکلی قطع شد

در این مورد اطالع میدهم که یکی از دوستان بسیار نزدیک من . انگلستان وجود ندارد چگونه رابطه میان ایران وهی دولت قطع و
با اتوموبیل  به من تعریف کرد که او  چند بار شخصًا  ،همواره با او بوده است و ،که سمت منشی مخصوص دکتر مصدق را داشت

پس از دو یا سه  به منزل دکتر مصدق میبرد و را ازهواپیما تحویل میگرفت و وشخصی انگلیسی  ،دکتر مصدق به فرودگاه میرفت
 ن شخص ووجه از هویت اییچفرودگاه به ه دستگاههای پلیس وگمرک و و روز به همان ترتیب آن شخص را به هواپیما میرسانید

  مد او اطالع نداشتند.آ رفت و 

ملی به وقوع  دو دستگاه مذهبی و اختالف و برخورد  ۀدربار  قبلیپیش بینی  ور بشوم کهآنهم اسفند را یاد ۀاینک الزم است واقع
شاه  رضا محمد که آن تصمیم اعلیحضرت ،{ بینی برخورد مذهبیون و ملیون دیدار با سهیلی در لندن و پیش  - 82 -صفحۀ  }پیوست

دستگاه  از اقدام به این مسافرت جلوگیری کرد که در نتیجه بین دو لقاسم کاشانی شخصًااابو. برای مسافرت به خارج کشور بود
 . پیش آمد مرداد 39و 35که پس از ششماه وقایع  ،ملی اختالف شدیدی بروز کرد مذهبی و

 خدمت دربانک کشاورزی

ول غکشاورزی فروخته بودم مش بانکساختمانی که من ازسوی بنیاد پهلوی به  کشاورزی در همان بانکدر  1661بیست ویکم بهمن 
  . به کار شدم

را  اسفند ماه نفردوم هیئت مدیره شدم.  بهمن ومن . به عهده داشت «محمد بیات»را دوست بسیار صمیمی من آقای  بانکریاست 
اولین مشکل بزرگ فشار  :کردم زیر تمشکالبرای رفع از اول سال به اقداماتی . بررسی کارهای بانک پرداختم به مطالعه و

آنها قادر  ۀهم به اشخاص مختلف داده شده بود و بانککه برخالف مقررات اساسنامه  وضی بودبرای وصول قر بانکمصدق به  دکتر
با  ت قانونی مصادره وبا انجام تشریفا بانک را ومصدق فشار می آورد که اموال وامالک بدهکاران ،خود نبودند هایبه پرداخت وام

در سمت  «لقمان نفیسی»که در زمان تصدی بود وامی  ۀبهرمهمترین آنان  اولین و شود.فت ادری بانکوجوه  ،حراج رسمی
واالحضرت اشرف  ۀاین وام با رهن گرفتن قصر مورد استفاد ،با فشار خاص آقای هژیر وزیر دارائی وقت ،کشاورزی بانکمدیرعامل 

ت چنین وامی خودداری کرده داخآقای نفیسی از پر آن پرداخت نشده بود.  ۀبهر مان اقساط وتا آن زبود و  پهلوی پرداخت شده

                                                                                                                                                  

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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کشاورزی برای کمک به دستگاه بانک  بانکدوازده ملیون تومان که بصورت امانت به  خواستار آقای هژیر با صدور اعالمیه بود ولی
آقای نفیسی ناچار به پرداخت وام  و نمیتوانست این مبلغ را مسترد دارد داشت،وضع مالی خوبی ن بانکچون  میشود و ،سپرده بوده

من موضوع را به  و ،امکان وصول وام را میسر نمیساخت ،انجام دستور دولتوجب برکناری لقمان نفیسی میشود. مبعدًا  که میشود
 . تعلل گذراندم رسمی با تطبیق تشریفات اسناد هب استناد عناوین مختلف و

آباد  کشاورزی با رهن گرفتن حسین بانکخاصی که  ۀنام در برابراجرای ضمانت آن به وزارت راه ۀبهر وجه نقد و ۀضوع دوم مطالبمو
انجام آنرا به  و بوده مناقصه شده ۀخاصی که هوشنگ تیمورتاش برند ۀملک موروثی برادران تیمورتاش برای شرکت درمناقص

هزار  131در آن زمان به متعلقه  هبهر هزار تومان بود که بعالوۀ 11به مبلغ  نامه وجه ضمانت ان، وزارت راه خواهبودتعویق انداخته 
اجازه داده شود که بقیه را  نقد بپردازد و بانکآقای تیمورتاش پیشنهاد کرده بود که  مبلغ شصت هزار تومان به . تومان رسیده بود

فشار  اصرار و ولی  دکتر مصدق با این پیشنهاد موافقت نمیکرد و .د جلوگیری شودآبا حسین ۀتا از مزاید سال دیگر بپردازد ه،با بهر
هزار  31برای بانک وصول  .باد به موقع اجرا گذاشته شودآ فروش حسین بط وضوارد میکرد که تشریفات قانونی  بانکشدیدی به 

 فراهم کردند. تومان بسیار ضروری بود ولی مصدق و دولت موافقت نکردند  و مشکالت زیادی را

در برابرمدعیان امالک  که گویا بانک از وزارت دارائی با پرداخت مبلغی خریداری کرده بود و ،دیگری موضوع امالک سپهساالر بود
ای از  ناچار بودم قسمت عمده . درجریان  دادرسی بود ،کشاورزی بانکبنیاد پهلوی برای استرداد محل  ۀهمچنین ادعانام پهلوی و

چون نفرسوم عضو هیئت مدیره از شرکت . و تحت فشار زیادی از دولت بودم کنماصرف پذیرائی وکالی دعاوی طرفین وقت خود ر
 آقای سلیمان کلهر به عضویت هیئت مدیره انتخاب شد وکارهای بانک به دو ،کردمی در جلسات هیئت مدیره شرکت خودداری

خرید وفروش به عهده  ختمانی وسا کارهای اداری وبه او  ومن ه بازرسی ب کارهای حقوقی واعتباراتی و  .قسمت تقسیم شد
  . شد واگذار

 بانک ادارۀ حقوقی «کارمند مخصوص»بانک و   ترازنامۀ

سال قبل وضع مالی بانک را خیلی بد تشخیص  ۀبا بررسی ترازنام . به من واگذارشدبود،  1661ترازنامۀ  ۀتهی که مشکلبزرگترین 
به مبلغ یک ملیون ونیم تومان بصورت  بودجه کسری ،های انجام شده هزینه وه برکسری درآمد بانک وعال 1638درسال دادم.  

اینکه فقط پنج ملیون تومان در  پس از بررسی فراوان و . به تصویب مجمع عمومی رسیده بود و شده بود زیان در ترازنامه منظور
ی بانک قحقو ۀرئیس ادار به دستور منحصرًاکه مخصوص  درحسابی  - حقوقی بود که به حساب نیامده بود ۀادار «حساب مخصوص»

   !عمل میشد

به  «آقای شهنواز»ازسوی  وزارت دارائی  به نام  « کارمند مخصوص »سال پیش ماموری به نام  35پس از رسیدگی معلوم شد که از 
ر وکالت بانک بدون اطالع هیئت مدیره به تنهائی سمت ریاست اداره حقوقی با داشتن اختیا از همان سال با بانک منتقل گردیده و

من بالفاصله کل موجودی را از شعبه مرکزی به حساب  32!دراختیار داشته است را فوق «حساب مخصوص» امور حقوقی بانک و
 نیز حقوقی ۀبه ادار .ری کل فرستادمدا زانهبه خ و کردم منظور بانک و کل موجودی را به حساب سرمایۀ کردم بانک واریز

پرداخت  نیز به همین ترتیب ها  هزینه پرداخت شود و  ،سابی که زیر نظر هیئت مدیره بوددرآمد باید به ح ۀدستوردادم که کلی
 .گردد

                                                 

ش سال بدون دخالت هیئت مدیره بانک به نام رئیس اداره حقوقی با داشنت اختیار وکالت بانک در کلیه امور مستقیما  پوهلای دریافتی از فرو  85اداره حقوقی در  51
را مستقال در حساب اداره حقوقی جداگانه نگاه داشته بود بدون اینکه هیئت مدیره بانک  ده شده بودزمنی هائیکه از اراضی بانک استقراضی روسیه به بانک دا

الیکه این پول میبایستی به حای در این حساب داشته باشند و بانک اطالعی داشته باشد عمل میکرده وموجودی حساب اداره حقوقی پنج ملیون بوده در  مداخله
 .سرمایه بانک پرداخت میشده
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تغییر رفتار دولت با بانک گردید. بخصوص در پنج ماهۀ  بکار افتادن شعبات بانک موجب رفع مشکالت موجود و انجام این رویه و
کمتر برای بانک مشکل میتراشیدند.  ،ولت دکتر مصدق در نتیجۀ اختالفی که با دستگاه مذهبی پیدا کردوضع د 1661اول سال 

رئیس بانک آقای محمد بیات هم چون وابستگی خاص به دستگاه دولت داشت کمتر به کارهای بانک میپرداخت و بیشتر در 
 از این رو اخذ تصمیم در موارد مشکالت آسانتر بود.  ها، بخصوص وزارت کشور، مشغول بود و کمیسیونهای مختلف وزارتخانه

موضوعی که به وضع مالی بانک کمک کرد، این بود که روزی از وزارت دارائی اطالع دادند که آقای وزیر کشور برای انجام تشریفات  
به آن بانک خواهند آمد تا قراردادی که از پیش تهیه شده و به اطالع دکتر  11« اصل چهار امریکا »قراداد مشترک کشاورزی و 

موافقت نمود و به امضای طرفین  بود، هیئت مدیره نیز بررسی ومبادله نمایند.  هیئت مدیره نیز قرارداد را بررسی و مصدق رسیده
اد که ن آقای بیات مدیر عامل بانک به من اطالع درسید و مبلغ سه ملیون دالر به حساب بانک کشاورزی واریز شد. در این زما

الدوله با توصیۀ آقای  من نیز اطالع پیداکرده بودم که آقای مهذب که من را درمعیت آقای بیات مالقات کند ) دکتر مصدق خواسته
(. روز معین با آقای  ههیئت وزیران تحمیل کرده بود محمد بیات در بارۀ عضویت من درهیئت مدیرۀ بانک کشاورزی نظر خود را به

خواب نشسته بودند ما راپذیرفتند. سپس نظر من را درباره مسائل حقوقی  بیات به منزل دکتر مصدق رفتیم وایشان که درتخت
در بررسی به  ها چیست ) در این باره «شهنواز»کننده میدادم. در نهایت  ایشان پرسید نظر  قانع پرسیدند که جوابهای حقوقی و

همچنین دکتر شایگان که از همکارا ن  اره حقوقی متوجه شده بودم که آقای شهنواز مورد حمایت شخص دکتر مصدق وکارهای اد
مالقات  با اطالع حقوقی خودم احتیاجی به کسب نظر شخص دیگری ندارم و که ( جواب دادم بودبسیار نزدیک دکتر مصدق او نیز 

بانک بود  به موجب خسارت تم وچند خالف دیگری را که متوجه شده بودم کهسپس به کارهای خود در بانک پرداخ .پایان یافت
  .حل کردم

 اجازه دهید عکس شاه راپائین بیاوریم

 35تا روز  . مشکالت روز به روز زیادتر میشد کننده بود و از هر جهت ناراحت 1663دراین زمان وضع شهر تهران در مردادماه 
نامبرده پس از دریافت آن فرمان دستور بازداشت نصیری را  ابالغ و ط سرهنگ نصیری به اوکه فرمان عزل دکتر مصدق توس مرداد

آمدهای  دستگاههای دولتی پیش دراین مدت در هریک از موسسات و .اعلیحضرت ایران از ایران خارج شدند صادرکرد و
سه نفراز  درکمیسیونهای دیگر رفته بود و رئیس هیئت مدیره برای شرکت، مرداد 33چنانچه درروز  .غیرمنتظره اتفاق میافتاد

من باکمال سادگی . وری کنیمآجمع  از تمام اطاقها آنها را پائین آورده و کردند که اجازه دهید عکس شاه را سای ادارات تقاضاؤر
 و ،ت خود توجه کنیدچنین مواقعی باید بیشتر از مواقع دیگر به رسیدگی ومسئولی هریک در و ،گفتم اینکارها به شما ارتباط ندارد

  ،مسئولیتی که  به ما واگذار شده است و توجه کنیم کار ،خود بخود انجام میگیرد ،بدانید که اگر اینکا ر الزم شود که انجام گیرد
 .مراجعت کردند هر سه نفر به سرکار خود. یت آن در این روزها بیشتر استئاهم

  0222مرداد  28

قای بیات رئیس هیئت مدیره در آمطلع شدم که باز  ،که طبق معمول به بانک رفتم 1663 مرداد 39دوروز بعد روز سه شنبه 
من مانند روزهای گذشته به انجام کارهای اداری . از حضور در بانک معذوراست کشور شرکت کرده است و ارتکمیسونی در وز

وزارت  و  دیدم که در مقابل شهربانی. ان شهربانی کردرا متوجه خیابان مقابل خیابصدای تیراندازی م بامداد 8تا درساعت  ،پرداختم
برادر دکتر متین دفتری  با اعزام دومستخدم به سوی شهربانی مطلع شدم که آقای سرتیپ دفتری ) خارجه تیراندازی میشود و

 ،دشتنای که در اختیار دا اسلحه گمرک و ای از گارد دار بوده است با عده ه گارد گمرک را عهد ۀکه سمت فرماند ( داماد دکتر مصدق
ریاست شهربانی را  سرهنگ اشرفی رئیس شهربانی را از کار برکنار کرده و کرده و به داخل شهربانی نفوذ شهربانی رامحاصره و
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. این موضوع غیر عادی به نظر میآمد وپس از مدتی که از این عمل گذشت دیدم کامیونهائی از سوی شهربانی 35دارشده است عهده
  «. زنده باد شاه » و « مرده باد مصدق »تمام کامیونها از افراد عادی بودکه فریاد میزدند  بازار میروند و باد وآجلیل به سوی 

 کمیسیون رفراندوم عمومی دربارۀ خواستن ویا برنگشتن شاه تصویب کرد!

ض خیابان رع ،نه می آمدندخادان توپمی باد وآ ساعتی تظاهرات عجیب وغریب عده زیادی از مردم که از خیابان جلیلپس از نیم
هائیکه عکس  از عبور اتومبیل و عبور کردند از جلوی بانک«  زنده باد شاه » و « مرگ برمصدق »با فریاد  و سپه را اشغال کرده بودند

ع راچنین چون وض .میکردند، حتی عکس های موجود در اسکناس را ،شاه را نداشتند جلوگیری وآنها را وادار به نصب عکس شاه
عبور جمعیت  .دفترم نشستم در قای بیاتآخود به انتظار مراجعت  و ،تعطیل کردم بانک را بندند وادم درب بانک را بدیدم دستور د

 نشاط خاص اظهار کرد که مطلب خاتمه پیدا حالت شادی و با بیات وارد شد و قایآظهرزمیکردم که در ساعت یک بعدا را تماشا
یا  مردم درباره خواستن و ۀدوم عمومی را تصویب کرد که درتمام کشور انجام شود تا همنت انجام رفراکمیسیون مقدما کرد و

را دکتر صدیقی که در آن زمان وزیرکشور  ،برعلیه شاه اقدام ،به رفراندم تصمیم  اینموضوع بسیار مهِم ) ی بدهندأبرنگشتن شاه ر
   !!!( هیچ اطالعی نداد بود

آباد عبور کردید چیز غیر عادی  قای بیات از او پرسیدم که از وزارت کشور تا اینجا که آمدید واز خیابان جلیلآدر مقابل این اظهار 
با  پنجره را باز کردم وجمعیت را اطاق خودش بردم و ۀومن او را جلوی درب پنجر ،در جواب گفت نه چیز مهمی نبود ؟ندیدید

او با ناراحتی زیاد  .کایت کردمحمن تفصیل روز را به او  بسیار ناراحت شد و ،را شنید زنده باد شاه فریادهای آنان مرده باد مصدق و
از دوستان سوی شمیران  تن به اتفاق دو وشدم من نیز از بانک خارج  .به سوی منزل دکتر مصدق رهسپار شد بانک را ترک کرد و

در خیابان شمیران  .بعد از ناهار به منزل برویم بخوریم ودر هتل دربند ناهار  با دوستان که داشتیم قرار . آنروزحرکت کردیم
 به سوی شمیرا ن و که ناچار از خیابان تخت جمشید مسیر را تغییر داده و ،جمعیت بسیار زیادی رادیدیم که به سوی شمال میروند

 .ازم شدیممن که درکوچه فردوسی تجریش بود ع ۀهمه به سوی خان با حضور همه ناهارصرف شد و دربند رفته و

 اطالع داد بت میکرد وحراشنیدیم که از رادیو ص 33«میراشرافی»در حدود ساعت سه بعد از ظهر بود که رادیو را باز کردیم وصدای  
دکتر مصدق نیز به تصرف  ۀخان وشده قای سپهبد زاهدی به سمت نخست وزیری تعیین آ ،که طبق فرمان اعلیحضرت

فریادهای  ،مده بودآرادیو تهران  که به اشغال تظاهرکنندگان در و حضار شد ۀحیرت هم که موجب .مده استآتظاهرکنندگان در
 .زنده باد شاه را مرتب پخش میکرد مرده باد مصدق و

قای آولی صدای تلفن  .قای بیات به رسیدگی امور پرداختمآبالفاصله با حضور فردا صبح که به بانک رفتم،  اندیم وآنشب را گذر
کمیسیون  یطرز مالقات خود با اعضا و قبل روز ۀاز واقع -شرح مفصلی  و ،قطع کند تا مجبور شد تا تلفن را بیات قطع نمیشد

آنچه  اطالع دادن به او و مالقات شخص مصدق و وزرا دراطاق پذیرائی و دیدار حاضرین و شدن به منزل مصدق و وارد رفراندوم و
ای  تلفن اطالع دادند که عده که همین اکنون با ،که مصدق گفته بود)ری موضوع ریاست شهربانی سرتیپ دفت خود دیده بود و

 از منزل اومیشود  او نیز ناچار. داد -( اوباش در مقابل بازار تظاهراتی ترتیب داده بودند که از عملیات آنها جلوگیری شده است
 ۀشاهرضا صدای تیراندازی زیادی را میشنود که نتیجراه خیابان  که پس از عبور از چهار .شودۀ خود روانه خانبه سوی  شود و خارج

فردای آنروز آقای دکتر عبداله دفتری به ریاست  ناچار بانک راترک کرد و های بیشمار تلفن ۀآقای بیات در نتیج. آن روشن بود
  .ودر بانک حضور یافتشد بانک کشاورزی منصوب  ۀهیئت مدیر

                                                 

 « مرداد با سرلشکر زاهدی ودیگر کودتاچیان ارتباط و مهکاری داشت 82و  85سرتیپ دفرتی، در کودتای »نویسد:  فرزند مصدق در این رابطه می 57
 82 یبود که در کودتا «شآت»تندرو  یروزنامه دست راست ریجملس و مد ندهیمنا ،یدار در دوران هپلو و کارخانه یرانیا استمداریافسر ارتش، س یاشرافری م یمهد دیس 55

 نقش داشت. زیمرداد ن
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 تغییرات در بانک با دولت جدید 

سفانه در أومت اقتصادی دولت درامریکا منصوب شد ۀکتر دفتری در بانک کشاوررزی یکماه بود که به سمت نمایندمدت تصدی د
 سپس آقای عباسقلی  نیساری به ریاست بانک منصوب وتا. حین عبور ازکشور  آلمان در تصادف اتوموبیل مجروح ومقتول گردید

 محمد کاظمی و محمد نصیری و قایان محمد سروری وبه آی بانک شورای عال سمت مشغول به کاربود و در این 1663سال 
 قای مظاهر بودند.آبازرس دولت هم  درخشانی واگذارشده بود و

 خریداری کاخ اشرف برای نخست وزیری و حل مسائل دیگربانک کشاورزی

 صالح بانک اقدام و ایت صرفه ودر برابرمشکالتی که در زمان حکومت دکترمصدق برای بانک پیش آمده بود هریک جداگانه با رع
رهن را برای محل نخست  پهلوی نامه مورد بنیاد بدهی واالحضرت اشرف با مذاکره با دولت و ۀین ترتیب که دربارابه  .اصالح گردید

 ۀربارد. به آن کار خاتمه داده شد افتاده را دریافت کردم و وزیری از سوی دولت خریداری کردم وکل مبلغ بدهی وبهره های عقب
امالک سپهساالر که به دستور وزیر  ۀدربار. بهره دریافت شد و بدهی تیمورتاش با انعقاد قرارداد جدید به اقساط پنج ساله اصل

با  ،وکالی بانک بود ستری وگداد ۀهزینا آنزمان یکصدو پنجاه هزار تومان ستری عرضحال داده شده بود وتگدارائی وقت به داد
بنیاد پهلوی توافق شد که بنیاد پهلوی هزینه انجام شده بانک  با مذاکره با ،به بانک هیچ ارتباطی نداشتهتوجه به اصل موضوع که 

 رسمی از سوی بانک  پرداخت نماید. ۀ وکالتنام را در برابر

  ساختمان ادارۀ بانک! ۀدادخواست بنیاد پهلوی برای تخلی

وزارت دارئی این محل را به بانک  من درزمان تصدی ریاست خالصجات در بنیاد موضوع محل بانک بود که تنها اختالف بین بانک و
مجلس شورای  ۀسفانه خود نمایندأکه از سوی  وکیل بنیاد پهلوی که مت ،سی هزار تومان فروخته بودم پانصد و کشاورزی در برابر

بوسیلۀ یک دوست  .جب نگرانی بانک بودستری داده شده بود که موگای سنواتی به داد اجاره ملی بود دادخواستی برای تخلیه و
به  ارتشبد هدایت پیغام دادم که در ضمن شرفیابی حضور اعلیحضرت از سوی من ازایشان استدعا بکنید که محل فعلی  مشترک

ای ه دارائی اعلیحضرت فرمودند که این محل جزء سه روز بعد دوست مشترک جواب داد که . به بانک اعطاء فرمایند بانک را رسمًا
من بادریافت ! دادخواستی هم از سوی بنیاد داده نشده است است و }ملکۀ مادر{ متعلق به علیلحضرت ملکه پهلوی بنیاد نیست و

کشاورزی  ۀدکتصدی من دردانش ۀدردور به آقای علم )که آقای هدایت در آن دست داشته.  ای شدماین پیغام متوجه توطئه
مراجعه  ( ها یادماندهدر همین  - 51 -صفحۀ  و دامپروری دانشکده کشاورزی سرپرستیرجوع شود به قسمت  – تحصیل میکرد

ت عین دادخواس اموال بنیاد ذکر شده بود و ءبا نشان دادن سند مالکیت بانک که ساختمان مزبور جز وموضوع را بازگو کردم و
 شد.  را ارائه دادم که موجب تعجب آقای علم  ،رسیده ازسوی دادگستری را که به نام اعلیحضرت بود

 و این محل به بانک کشاورزی را گرفته اعطای برایای من ضضرت را با تقاموافقت اعلیح آقای علم اسناد را نزد اعلیحضرت برد و
پهلوی به رئیس  روز بعد وکیل دعاوی بنیاد چند .ستری ارسال شدگبه داد حقوقی بانک ۀکه توسط ادار، صادر شدبرگ اعطائی الزم 

صدور حکم در  ولی در تاریخ مقرر برای رسیدگی و ،من توجهی نکردم 31!را تهدید کردم ،ضور ویحودر  کرد بانک مراجعه
که  ،مربوطه تحویل داده ه شعبۀائید رسمی این اعطائی ر ا بتی صادر شده بود که در مدت ده روز قرار ستری،گدادمربوطه  شعبۀ

در این فاصله از کارپردازی . برای دریافت فرمان به بنیاد بروم 13ایشان گفتند روز چهاشنبه ساعت  .قرار مزبور را به آقای علم دادم

                                                 

که شهنواز از این نامه خرسند نیست وچند روز بعد وکیل   همتوجه شدعبداحلمید حکیمی و  شد سرتی فرستادهگبه داد  ( شهنواز ان زمنی توسط اداره حقوقی ) یاعطا 53
نامه را قبول نکرده ودر مدت ده روز وقت داده که سند   دادگاه این موافقت هز چند روز دیدولی پس ا ،بنیاد به رئیس بانک مراجعه ودر حضور او نیز او را هتدید کرده

به ایشان مراجعه وفرمان را بگرید ولی  18واو گفته چهارشنبه ساعت  کرده  قای علم مراجعهآبه  عبداحلمید حکیمیبدهد که باز  دادگسرتیکامل رمسی این اعطائی را به 
 چون به شاه گفته بودند قیمت باالتر است. اداره رفته آقای علم خواسته که فوری به دیدنشان برودمهان صبح اول وقت که به 
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لم تلفنی از قای عآدر روز چهارشنبه صبح که به بانک رفتم . بانک اطالع دادند که چند نفر آمده ومشغول مساحی وارزیابی هستند
 امروز صبح اعلیحضرت با »من گفت  به با ناراحتیقای علم آ ،ود به بنیادراز و پس .من خواست که فوری ایشان را مالقات کنم

برآورد هشت ونیم ملیون تومان را  بود، هزار تومان معامله شده 561اند که بهای محل بانک را که  اعتراض اطالع داده ایشان با
یابی محل بانک راکه چند روز پیش از سوی زمن فورا به بانک برگشتم وصورت ار .« لیلی برای صدور فرمان نیستد و )!(اند کرده

داکثر بها به یک ملیون حبه آقای علم ارائه دادم که  ،به علم نشان داده وضع موجود ارزیابی ارزیاب رسمی بانک با نقشه محل و
 .سناد فرمان اعطائی را صادر کردندا ،ی وارائهتومان هم نمیرسید که آقای علم پس از شرفیاب

 ( یحقوق ۀادار سرئی ) بانک لیوکداد که اخطار  یسترگداد مورأبعد از ظهر م کیدر حدود ساعت  به بانک مراجعت کردم وسپس 
او  . دمیکار را پرس نیا لیدل وکردم احضار  رانامبرده  دگستری بدون اطالع بانک داده است!را از این دادخواهی  به داخود ی استعفا

 را خود یفراوان استعفا رتیبا ح شاه،  فرمان ۀارائ با  . اواشته باشددخالت د حضرتیاعلمربوط به  یدعاو در ستین لیگفت که ما
به او تذکر دادم که چرا تا آن زمان اعتراض به عدم صالحیت وکیل بنیاد که این . را انجام دهد یقانون فاتیپس گرفت تا تشر

به او گوشزد کردم که نمایندۀ مجلس شورای ملی نمیتواند وکالت دعاوی علیه  ت را به دادگاه داده بود، ندادی واسدادخ
  دستگاههای دولتی را بپذیرد.

روزموضوع حل  ستیبدرظرف  دیبا ،ستیروشن ن نیطرف ریساحقوق  فیلکفرمان ت نیچون در ا کهروز گزارش داد  ستیپس از ب
 ،بپردازد دیباره بانک با نیدر ا را ادیبن لیوک ۀالوکال گفت که حق ،است نیطرف یبرا یمن که منظور چه حقوق در مقابل پرسش. شود
   39ه بود.شد دهیاز بانک تدارک د هنگفت ۀالوکال حق افتیدر یدالر روشن شد که برا ونیمل میهشت ون یابیارز انیوجر

 ،ندارند یاعطائ نیدر ا حقوق دیگری چگونهیهطرفین که کرد  صادر  یگرید فرمان شانیوا کردم علم مراجعه یقاآناچار دوباره به 
 یساختمان بانک کشاورز یالزم برا اعتبارکسب  یعمل با موافقت صاحبان سهام برا نیپس از انجام ا. افتیخاتمه  گریدموضوع  و

 اقدام نمودم . 

 (عباس آبادی اراضفساد و دزدی آشکار در بانک و وزارت جنگ )قضیۀ 

 یکشاورز که به بانک 38روس یبانک استقراض ئیها یدارائ ءجز: بود یمهم اریبس ۀالت مهم بانک موضوع ناراحت کنندکاز مش یکی
شمال  ۀیسه قر  وموضوع ،شود زیوار یبانک کشاورز ۀیها به سرمایدارائ ،هایبده ۀیشده بود که پس از تصف مقرربود،  شده واگذار
 .بودمحمود آباد  باد وآ وسفی عباس آباد و تهران 

                                                 

استعفا داده ومعلوم شد که موضوع هشت ملیون تومان برای دریافت حق الوکاله وکیل بنیاد با مهدستی شهنواز بوده که دوباره  دادگسرتیکه مهان روز شهنواز از طریق  50
 .ری صادر وموضوع زمنی بانک حل شدگلم مراجعه  وفرمان دیع( معنی نشده که دوباره به  یعنی وکیل ه این فرمان کامل نیست وحقوق دیگران )سرتی گفته کگداد 
شنیدم ومربوط  امللک در مورد انتقال کلیه اموال بانک استقراضی روسیه به بانک کشاورزی است توضیح بدهم و آن خاطره شخصی خودم که از زبان زنده یاد حکیم 60

نکه بسیار جوان بودم من مسعود به این انتقال مطالبات بانک روسیه است را برای ثبت درتاریخ بیان کنم، در مورد انتقال مطالبات بانک استقراضی روسیه به ایران  با ای
( مریفتم و مهواره در روزهای مجعه عده زیادی  دائی پدر ومادرم مللک )ا داغی هر زمان وقتی داشتم سعادت این را داشتم که  روزهای مجعه به منزل زنده یاد حکیم قراجه

ما درکابینه بودمی که  : »برای دیدارشان می آمدند روزی یکی از این مالقات کنندگان منیدامن چه پرسشی از ایشان کردند که ایشان َنست خنده ای کردند وچننی گفتند
یکی که در روسیه به قدرت رسیده بود پیشنهاد کردند که مشا مطالبات خودتان را از ایران به ما واگذار کنید ما دولت ایران را اطالع پیداکردمی که انگلیسها به دولت بلشو 

قت شان راگرفتیم میشناسیم وموافوادار 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 
 «.  وتصویبنامه هیئت وزیران گذشت وکلیه مطالبات روسیه به ایران واگذار شد . البته فردایش کابینه سقوط کرد
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فروخته  یکم یبهابا  یخالصه به کارمندان وزارت دارائ ۀرا ادارتمام آن. فروخته شده بود یدارائبه وزارت  خیآباد در همان تار وسفی
به وزارت جنگ  عباس آباد کاًل یشاه صادر شده بود که اراض رضا حضرتیاعلاز  یدستور 1619 عباس آباد درسال  یبرا یبود ول
بدون توجه به اصل قانون با  یقانون ریغ بصورت یواگذار نیا. مورد استفاده قرار دهند یلشگر اجاتیاحت یتا برا، گردد واگذار

 یدخالت 1631سال  تا خیتاراز آن  وند بود داده لیدولت بانک عباس آباد را به وزارت جنگ تحو ئتیهاز  یا نامه بیصدور تصو
با صدور  کافی و مستقیم داشت، اریصاحب سهم اخت یکه از سو یکشاورزبانک  یقوقح سیرئ ،سال آندر .نداشته است

وزارت جنگ  هیعل پرداخت خسارت بر و هیحکم تخل صدوررا با  مربوطهۀ نام بیابطال تصو یکشور تقاضا یعال وانیاز د یدادخواست
در . دیبانک صادر گرد نفعکشور به  یعال نوایاز طرف د یحکم قطع 1633درسال  وشد  مطرح  یسترگداد درموضوع  نیا. نمود

 نیا. پرونده بود نیبرگ ا نیکشور آخر یعال وانیبود وحکم د امدهیعمل ن بهحکم  نیا یاجرا یبرا یاقدام رسم چگونهیپرونده ه
 و یحقوق ۀوحصر دستگاه ادار حدیب یها استفادهوضع موجب سوء نیا ۀمتوجه شدم که ادام جیبه تدر بود و یعاد ریغ وضع

  .استوزارت جنگ شده  یدستگاها

وزارت  کردم.  یمفصل رۀمذاک ، با اویزاهد سپهبدوقت ومعاون وزارت جنگ  رجنگیبا وز یسوابق داشتن با ،لکمش نیرفع ا یبرا
 یلومتریتا پنج ک سکونتعدم امکان  آباد و عباس یها نیزم ریاسلحه در ز یمحتو ینیرزمیز یانبارهابه وجود  جنگ با استناد

قسمت  کیانبارها  نیا یلومتریارتش در دوک ستاد سیرئ جیباتمانقل سپهبد دانستمیم کهیدرحال. کردندیقبول نم راانبارها نظر م
 یبرا یساختمان مفصل و ده به ثبت رسان خودبه نام  یبانک کشاورز حقوق ۀادار قبلی عباس آباد را با اطالع یها نیاز زم یمترهزار 

  .نکردم انیا بآنر وجه چیه این موضوع متوسل نشده و به در مذاکرات به یول بود. کردهخود  ومحل سکونت  خود ساخته

حل موضوع به  یبرا . شودیم میوتسلصادر  یتوسط بانک کشاورز شودیآباد که به افسران واگذار م عباس یاراض کهتوجه شدم م
 قراراز  یپهلو ادیسکونت کارمندان وزارت دربار به بن یبع را برامنا نیاطراف ا ازوپنجاه هزار متر  ستیدو و کرده علم مراجعه یاقا

معامله را  نیبا تلفن ازمن وقوع ا تیارتشبد هدا معامله نیسه روز پس از ا !دمدا لیانرا تحو ۀقبال فروختم و لایده ر یهر متر
  .بروم شانیاز من خواستند که به دفتر ا وشدند ناراحت  اریبس منبا جواب مثبت  که دندیپرس

ستاد ارتش  سیبه رئ خطاببانک  یحقوق ۀاز طرف ادار یا نامه ۀکه با ارائ ،بود زیارتش ن ستاد سیرئ جیباتمانقسپهبد  شانیدردفتر ا
ام که وزارت جنگ رادر  انجام داده ادیمعامله را با بن نین ام» ، او اظهار کردبودمکه  یمیحک یدفتر آقا در منکه  ،اطالع داده بود

 حضرتیارتش به عرض اعل ستاد سینامه را رئ نیا .«را در مقابل وزارت جنگ بتراشم حضرتیواعل ،بگذارم افتهیمل انجام برابر ع
 با. دهد لیتا به وزارت جنگ تحو دیمسترد دار یکشاورز را به بانک نیزم نیکه ا بودندط خود دستور داده خبا  شانیا بود و دهرسان
در انتها موافقت  .ستین سریم یآن بدون صدور قانون برگشتبانک رفته و  هیله به حساب سرمامعام نیکه دادم که وجه ا یحیتوض

، ماندهیباق یاز اراض یا نقشه ۀیتها ب و . جلب نمودم الیپنج ر یآباد از قرار متر عباس یاراض ۀماند یباق دیخر یبراوزارت جنگ را 
بانک  یبرا زیرا ن یاز اراض یمقدار زین و ،شد زیبانک وار هیسرما حساب به یافتیمبالغ در به وزارت جنگ فروختم و آنها را
 .داکردیعباس آباد خاتمه پ ۀوپروند، به کار مندان بانک فروخته شد الیشصت ر یکه از قرار متر ،شد ینگهدار

به  یواگذار ینهایر زمد یادیز ۀاستفادءآباد که موجب سو عباس ینهایاز زم یا عمدهقسمت  ۀ دربار یمعنو یرفع اعتراض اقا یبرا
 یکه متعلق به معنو ینیمان برنامه با زمزشده به سا فروخته نیقطعه زم کی ۀبا معاوض نمودم و یاقدام قطع ،بود دهیافسران گرد

 یبه افسران وکارمندان دولت یواگذار ینهایزممشکالت مربوط به  و ،بت اسناد الزم داده شدث ۀبه ادار و یاعتراض منتف نیا ،بود
حکم  یاجرا ومن واگذار شد  و یسپهبد زاهد یمشترک آقا تیحکمبه  دیآ شیکه پ ینظر اختالفونه گرفع هر  یبرا و افتی انیپا

  .شد ریامکان پذ زیکشور ن وانید یقطع
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 « چهار اصل »

ی انجام کارهای بود که برا 11(   ترومن « ) اصل چهار »موضوع بسیار مهمی در بانک پیش آمد، موضوع صندوق مشترک بانک با  
های الزم به صورت مطمئنی مورد  مربوط به صندوق مشترک ناچار به تهیۀ مقدمات شدیم. ترتیب خاصی داده شده بود که کمک

مبالغ هزینه برای این اصالحات به تدریج از طریق درآمد آنها به صندوق برگردد. در این مورد مذاکره ادامه  مصرف قرار گیرد، و
 یافت. 

را که در هر آبادی اشخاص ترجمه را انجام میداد، نظریۀ م بانک، کار و«  چهار اصل »ای که به عنوان مترجم بین  زنشستهتیمسار با
تضمین نمایند، در ترجمه به نوعی ترجمه کرده بود که  با صالحیتی هستند، میتوانند انجام کار وپرداخت اقساط را تعهد و مطمئن و
چیزی نیست انجام  ی اظهار کرد که این اعمال با گرفتن وثیقه در دهاتی که هیچکس صاحب هیچبا ناراحت«  چهار اصل »متصدی 

ای را بدون اطمینان از برگشت سرمایه   طرز عمل شما بانک نمیتواند هیچگونه سرمایه شدنی نیست.  من پاسخ دادم بدین طریق و
 عمل صندوق مشترک منحصرًا میباشد. بدین طریق تقریبًادخالت در عملیات صندوق مشترک در ناچار از خودداری  بپردازد، و

 ای پرداخت نشد.  از سوی بانک کشاورزی هزینه برطبق نظر خود انجام میداد پرداخت میکرد،  و«   چهار اصل »هائی که  هزینه

د به یک ملیون تومان اسنادی را هم که به بانک فرستاده بودن در دولت سپهبد زاهدی صندوق مشترک جنبۀ اسمی داشت و تقریبًا
نمیرسید، درحالیکه از وجوه موجود صندوق مشترک پانزده ملیون تومان مصرف شده بود.  برای آنکه مشکلی پیش نیاید با نامۀ 

را توضیح داده بودم که با این طریق کار بانک نمیتواند در این «  چهار اصل »طرز عمل  رسمی دو زبانۀ فارسی وانگلیسی جریان و
سند کمتر از یک ملیون تومان ارسال شده از موجودی  التی داشته باشد واضافه کرده بودم که برای انجام کار کوچکی دوامور دخ

 صندوق پانزده ملیون تومان مصرف شده است. 

حساب صندوق به نفع حساب معینی در بانک  ۀمرکزی اطالع دادند که صندوق مشترک چکی به مبلغ باقیماند ۀتا روزی از شعب
 نپردازید و دستور دادم اگر چک به حساب بانک ملی است آنرا. لی صادر کرده واین حساب را مسدود شده فرض کرده استم

 . قابل پرداخت نیست صندوق مشترک با بانک کشاورزی است و توضیح بدهید که صدور این چک برخالف متن قرارداد

 ۀپس از عدم پرداخت چک اطالع یافتم نمایند .کارها را من انجام میدادمدر اروپا بود و در این زمان مدیرعامل بانک آقای نیساری
نیز بدون  او . از او علت عدم پرداخت چک را پرسیده ات کرده وقبا نفر دوم هیئت مدیره مال به بانک مراجعه کرده و«  چهار اصل »

که این  .بانک فاقد وجه مورد صدور چک میباشد بدون اینکه با من سخنی گفته باشد به او جواب داده که اطالع از جریان کار و
  . نامه علت عدم مداخله بانک را گوشزد کردم گفته موجب ناراحتی را فراهم کرد که من بالفاصله دوباره با

دادم مراتب را توضیح  من حضورًا ،به ایشان مراجعه کرد«  چهار اصل » ۀنمایند و پس از مدتی که آقای نیساری از اروپا مراجعت کرد
سبب انفصال ما را فراهم  وآقای نیساری با ناراحتی به من گفت که سفیر امریکا موضوع را به عرض اعلیحضرت خواهد رسانید و

چه  ،تحقیق ما را منفصل کنند شنیدن تقاضای سفیر امریکا بدون رسیدگی و من گفتم اگر اقدام اعلیحضرت فقط با  .خواهد کرد
دو ماهی گذشت . حق بانک محفوظ خواهد ماند و ،ق قرار گرفت مطلب به استحضارشان خواهد رسیداگر موضوع مورد تحقی و ،بهتر

                                                 

38
ساالنه در نطق  کایمتحده آمر  االتیمجهور ا سیترومن رئ ی( اشاره به نکته چهارم از سخنان هر Four Point Program برنامه اصل چهار ) 

(Union the  of State) ۲۲۳۲ .دارند. در آن زمان  ریفق یکمک به کشورها  یبرا یاخالق تیمسؤل کی یغن یخود گفت که کشورها یسخنران نیدر ا ترومن دارد
 یری ت جلوگجه ف،یضع یکمک به کشورها  یبرا کایمشرتک آمر  تیبرنامه امن ۲۲۱۱از سال  یبود ول یفن یها حمدود به کمک کایمتحده آمر  االتیا یها برنامه کمک

 شرق بود. بلوک یبه سو  نآنا شیاز گرا
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امریکا گزارش «  چهار اصل »جواب رد داده شد تا بعد اطالع پیداکردم که به  حتی دخالت آقای ناصر وزیر دارائی نیز موثر نشد و و
  .ورشکسته میباشد دسترس ندارد و دررا  صادره چک پرداخت قابل پول کشاورزی بانک که اند داده

رئیس  وامریکا  سفیر حضور با ایکه بود از من خواست که درجلسه«  چهار اصل » مترجم پس از مدت طوالنی روزی آقای اسد که
یل شده بود کدرآن جلسه که از چندین نفر امریکائی تش. شرکت کنم«  چهار اصل »ونمایندگان مربوطه دردفتر «  چهار اصل »
جواب دادم صدور این  . قای اسد گفت سفیر امریکا میپرسد به چه دلیل از پرداخت چک صادره خودداری میکنیدآ رکت کردم وش

ما میدانیم که بانک فاقد وجه کافی  ،آقای سفیر گفت این بهانه بی موردی است. مشترک میباشد چک برخالف مقررات قرارداد
به هر نامی که میخواهید صادر  حساب بانک ملی و به ه گفتم که شما چک را به جزمن بالفاصل. برای پرداخت این چک میباشد

 .ساب صندوق مشترک به حساب  بانکی دیگر برخالف متن قرارداد استحولی انتقال  ،بالفاصله وجه چک را دریافت دارید کنید و
در جواب گفتم قرارداد . غیره انجام شده است علم و اقای سفیر گفت طبق دستور دولت وموافقت نمایندگان دولت آقایان صالح و

تا  و نمایندگان نمیتواند موجب تغییری در آن بشود دخالت دولت و وبانک کشاورزی است و«  چهار اصل »صندوق مشترک بین 
گفت شما دوباره آقای سفیر . زمانی که قرارداد صندوق مشترک باطل نشده است از هیج مقامی برخالف قرارداد قابل انجام نیست

کا هم موضوع را به همین امری به ندارید دسترس در کافی وجه شما که میدانیم چون و اید ای برای ندادن وجه چک تراشیدهبهانه
وجه چک  و ،در پاسخ گفتم بسیار ساده است شما همین حاال قرارداد صندوق مشترک با بانک را فسخ کنید ایم. ترتیب اطالع داده

سفیر گفت منظور شما  . باید توجه داشته باشید که شما با بانک طرف معامله هستید نه دولت و ،ت داریدرا همین امروز دریاف
او گفت به . تا موضوع خاتمه یابد ،صندوق مشترک اعالم کنید مشترک موافقت خود را با ابطال قراردادۀ گفتم در یک نام ؟چیست
بین طرفین  مجلسی به زبانهای فارسی وانگلیسی تصمیم به ابطال قرارداد ومن به آقای اسد مترجم گفتم با تنظیم صورت ؟چه نحو

با توافق  و فسخ شود تقاضا دارم که این قرارداد باطل و قرارداد 3که من از سوی بانک کشاورزی برطبق ماده  ،شود امضاء
  .اعالم داریم«  چهار اصل »

با «  چهار اصل »کرد که من از همان دفتر  نیز امضاء«  چهار اصل » رئیس. کرد نرا امضاءآوآقای سفیر  شد این صورت مجلس تهیه
بالفاصله از بانک ملی  آقای اسد به اطالع سفیر رسانید و. تلفن دستوردادم که مبلغ چک را فوری به حساب بانک ملی انتقال دهند

سفیر با ناراحتی زیاد پرسید . رین شدنیز دریافت وجه چک به اطالع هیئت که در جلسه بودند رسانیده شد که موجب حیرت حاض
که بانک فاقد وجه کافی برای پرداخت چک  هیچکس از آن اطالع نداشت که همه اطالع دادند این پول کجا بوده که تا حاال

 ۀنسخ با گرفتن صورت مجلس امضاء شده و در پاسخ گفتم آقایان از وضع بانکها اگر اطالعی ندارند به من مربوط نیست و ؟میباشد
که پس از سه ماه از سوی سفارت امریکا شخصی .از دفتر خارج شدم وموضوع را خاتمه یافته تصور میکردم«  چهار اصل »مربوط به 

  کنند. مالقات باشما ومیخواهند اند به من اطالع داد که سه نفر مامور مخصوص از امریکا برای رسیدگی به این موضوع آمده

 از را بانک گیری علت کناره دلیل و ردم که پس از یکربع سه امریکائی با مترجم به دفتر من آمدند ومن نیز آمادگی خود را اعالم ک
ای که به انگلیسی  نامهاین توضیح را بصورت  تذکر ۀبطور مشروح توضیح دادم که دراول کار هم . شترک را پرسیدندم صندوق امور

 ۀپس از خواندن آن گفتند درپروند دادم. نشان را نامه نویس وپیش یمداشت ابراز«  چهار اصل »نوشته شده بود به صندوق مشترک و 
نیز صورت اسنادی راکه صندوق مشترک برای وصول  و ،نان دادمآمن فتوکپی نامه را به  ونیست  از این نامه اثری «  چهار اصل »

 صندوق حساب به و(  نمیرسید هم  تومان یکملیون به ها جمع هزینهکه  ایران آبادیهای از کاردریکی فقره سه شامل ) فرستاده بود
گزافی به این  ۀبانک نمیتوانست با انجام چنین هزین ۀنشان داده وگفتم که سرمای دبون شده گذاشته  تومان ملیون پانزده مشترک

  نحو کمک کند.

 سابق رئیس ن وزارت دارائی آقای ناصر)این بود که در زما ،مهم دیگری که تا زمانی که من در بانک شاغل بودم اتفاق افتاد ۀواقع
وسفارت امریکا به عمل آورده بودند که تا حدود امکان نظر آنها را برای پیشبرد بیشتر «  چهار اصل »با مذاکراتی که با  ( ملی بانک
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بانک  ۀسناممذاکرات به نظر خاصی منجر شده بود که برای انجام آن بایستی اسا ۀنتیج. به کمک به وضع کشاورزی جلب کنند
 کند.  مجلس شورای ملی تصویب میبایست برای انجام آن تغییر. کشاورزی تغییر میکرد

نمایندگان مجلس برای اطالع دقیق تصمیم  وضوع درمجلس شورای ملی در کمیسیونهای دارائی وسازمان برنامه مطرح شده بود وم
من در آن  در روز معین رئیس بانک و . بانک  بررسی کنند ۀدیرمشترک  با حضور وزیردارائی و  هیئت م ۀگرفته بودند که در جلس

در آن جلسه من  پس از شنیدن نظریات  . بط شده استضی مجلس ها جلسه شرکت کردیم که شرح آن جلسه درصورت مجلس
برای عضویت  ونتایج آنرا به اطالع رساندم ومتذکر شدم که نظر اتخاظ شده«  چهار اصل »جریان تشکیل صندوق مشترک  ،مختلف

دادن اکثریت در  اصواًل. وضع موجود را اصالح نخواهد کرد و، نفر امریکائی به سمت رئیس وعضویت هیئت مدیره صحیح نیست دو
 در نتیجه آن جلسه بدون اتخاذ تصمیم بطور موقت تعطیل شد.. هیئت سه نفری به بیگانگان به صالح کشور نیست

اموال  ۀای قانونی بود که متصدیان دستگاههای مختلف کشور را موظف کرده بود که دربارمشکل مهمی که برای بانک پیش آمد اجر
 ،اسناد مالکیت برخالف حق صادر شده است غیر منقول موسسات دولتی که برخالق اصول واسناد به تصرف اشخاص درآمده و

 کنند، مسامحه دستور این اجرای در که دیانیمتص و دارند اعالم کنندگان مراتب را ضمن دادخواستی به دادگستری برعلیه تصرف
  بود.  شده بینی مجازات سنگینی برای آنها پیش و ،مجرم شناخته شده

جنوب  غرب و شمال و ۀکه اراضی عباس آباد واقع درمحدود ،ملی بیشماری از دست اندرکاران دولتی و ۀباره ناچار برای عد در این
ق تقاضایشان ببرای همه آنها برط به آنها واگذار شده و ،ی از ملک التجار صاحب باغ صبایادداشت ۀباغ صبای معروف را بموجب ورق

که سبب ناراحتی بسیار زیاد اشخاص متصرفین شد  ؛ستری تنظیم وتسلیم گردیدگدادخواست به داد ،سند مالکیت صادر شده بود
 تا زمانی که دربانک شاغل بودم بطور جدی موضوع را پیگیری میکردم.  و

 اختمان وزارت کشاورزیس

این بود که برای ایجاد ساختمان وزارت بود، (  بانک اصلی سهامداران جزو کشاورزی ) تراموضوع دیگری که مورد درخواست وز
که دراین باره با بررسی کامل زمین فعلی وزارت کشاورزی که قبال  گردد، وتحویل تعیین آباد ده هزارمتر از اراضی عباس ،کشاورزی

خود  ۀبرای حل این موضوع قرار شد که  وزارت کشاورزی به هزین. زمین یک دبیرستان ساخته شده بود در نظر گرفته شددر آن 
تا دراختیار وزارت کشاورزی ، ده هزار متر زمین آزاد گردد دبیرستان را بسازد و در دو هزارمتر زمین مقابلطبق نقشه معینی 

 عمومی رسید . این موضوع نیز به تصویب مجمع. قرارگیرد

پس از دریافت مرخصی سه ماهه تصمیم داشتم که اول  معالجه چشم مصمم به مسافرت اروپا بودم و ۀدر همین زمان برای ادام
و  زیاد کارهایاز  فراوان وخستگی ام وخاله مادرم گذشت در سال همان فروردین در به اروپا وسوئیس بروم ) 1661اردیبهشت 

درمالقات وکسب رفتم. (  اقبال دکتر آقای فروردین با تقاضای قبلی به مالقات نخست وزیر ) 35روز  .( دبو کرده ام پردردسرخسته
استدعا کردم که برای مراجعت . مرخصی به اطالع  ایشان رساندم که از اول اردیبهشت برای سه ماه به خارج ازایران میروم ۀاجاز

خدمت دربانک کشاورزی ادامۀ غل دیگری منصوب شوم وبه هیچوجه مایل به من در آخر سه ماه ترتیبی اتخاظ فرمایند که به ش
 . تقاضا که مورد موافقت ایشان قرار گرفت به بانک مراجعت نمودم س از این مذاکره و نیستم وپ

 معاونت وزارت کشاورزی

من با دردست داشتن . قات کنمتلفن از من خواست که ایشان را دردفترشان مال آقای وزیر کشاورزی با ،پس از ورودم به دفترم
 که گفت من به ای واگذاری زمین برای ساختمان  وزارت کشاورزی به دفتروزیر رفتم ووزیر کشاورزی بدون هیچ مقدمه ۀپروند

با  و بود، منتظره البته این پیشنهاد غیر شوید. منصوب کشاورزی وزارت پارلمانی معاونت سمت به شما که اند کرده امر اعلیحضرت
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 در پاسخ گفتم که موضوع معاونت باید با توجه به روابط و نداشتم، کشاورزی وجه به اینکه هیچ سابقه ورابطه با تیمساراخوی وزیرت
وممکن است درضمن کار  ،نمی شناسیم ،شما یکدیگر را بطوری که باید بشناسیم که من و ،نفر انجام پذیرد نظریات دو و طرز تفکر

شما  داده و حترجی بودم، همکارانم شما را براشخاصی که من درنظر گرفته واب وزیر گفت که دوستان ودر ج .التی پیش بیایدکمش
امر  برابر من پاسخ دادم که دراند.  را تصویب فرموده همچنین اعلیحضرت نیز شما و اند، را برای تصدی این کار بهتر شناخته

 قای فاطمی باآکه قرار شد ساعت چهار بعد از ظهر با معیت  .م فرمائیدطبق دستور اقدا و ،اعلیحضرت نظری نمیتوانم داشته باشم
قای نخست آکه  ،در ساعت چهار به حضور ملوکانه شرفیاب شدیم .سمت معاون اداری برای معرفی درکاخ ابیض حاضر شویم

 .آقای علم نیز حضور داشتند وزیرآقای دکتر اقبال  و

سمت معاونت پارلمانی وفاطمی به سمت معاونت اداری به حضور مبارک معرفی کیمی به حتیمسار اخوی به عرض رسانید که 
مطلوبی تنبیه  خوب میدانم که دردبیرستان ودانشکده شاگردان را به نحو »فرمودند  ،به من کرده بالفاصله اعلیحضرت رو .میشوند
با این  آقای علم چگونه  »ایشان فرمودند  .71من به اطالع رسانیدم که من تنبیه بدنی را در مدارس از بین بردم. « میکردی
عواقب  من به عرض رساندم که ایشان را متوجه کردم که قبل از انجام هر تصمیمی اطراف کار را با دقت مطالعه و و ؟ 13 « یرفتارکرد

  . غیر مطلوب را بررسی نمایند

ل من دراین باره علت این کبه ایشان گفتم که مش کیم الملک رساندم وحپس از معرفی وخروج از دربار جریان را به اطالع آقای 
زیرا اطالع داشتم که دکتر اقبال درنخست وزیری  ،باید علت خاصی داشته باشد این انتصاب بدون مقدمه نیست و تصدی میباشد و

مورد موافقت ایشان قرار  برای جانشینی او نام برده بود که راوم ،تغییر یکی از معاونین خود را خواسته بود ۀخود از اعلیحضرت اجاز
همچنین درسایر  و ،نخست وزیری الزم دانسته بودندرا در  حمید بهزادی{ -  اشرف احمدی؟ « } الف الف »وجود آقای  و ،نگرفته

توضیح مفصلی که درمخالفت  با عضویت دو نفر امریکائی در عضویت هیئت  ،به گمان خودم کرده بودند. موافقت ن یموارد پیشنهاد
  . باعث مخالفت اعلیحضرت شده بود ،یا علل دیگر و ه بودکه موجب نارضایتی وزیر دارائی شد ،بانک داده بودم ۀمدیر

ژنو  در آنان از یکی. یافتم اطالع ایاز توطئه ،اسالمی که دردیار غربت با بسیاری از رجال سابق گاهی دیداری داشتم شورشپس از 
همان موضوع دادخواست بانک  ،بانک کشاورزی ۀن از سمت عضویت هیئت مدیربه من گفت که سبب تغییر م 1658درسال 

موجب تشکیل جلسات  ،گوینده نیز یکی اشخاص متصرف غیر قانونی بوده زیادی از دست اندرکاران که خوِد ۀکشاورزی برعلیه عد
ستری صرفنظر گعقیب موضوع دردادجلب نمایند که از ت شده نظر من را ایوسعی کرده بودند که به هروسیله ،متعددی گردیده

انست تو نخواهند که بودند رسیده نتیجه این به بودند کرده که هائی با بررسی. خاتمه بدهم نمایم ویا به هرنحو که شده موضوع را
این چون اکثر دارندگان . در نهایت تصمیم میگیرند که من را از تصدی اینکار دربانک برکنار کنند. موافقت من راجلب نمایند

موجبات انتصاب من را  ،میدانستند که مورد نظرهم هستمو  ،همه نیز من رامیشناختند اول بودند و درجۀ متنفذ اشخاص از ها زمین
دستگاه  تغییرات متعددی که درهیئت مدیره و پس از تغییر سمت من در بانک و و به سمت معاونت وزارت کشاورزی فراهم کردند

خسارت وارده به اشخاص را  دادخواستهای بانک کشاورزی را رد کرده و ۀستری کلیگاز شش سال داد پس ،حقوق داده بودند ۀادار
 .نیزاز بانک  دریافت کرده بودند

                                                 

31
خانه  لک را با خود آورده و در گوشه حیاطحکیمی، بعد از بازگشت در مأموریتی در رشت دسته بزرگی از چوب و ف و هاشم پروانه فرزندانشانبرطبق خاطرات  

مهیشه به فرزندانش که دستور میدهد متام وسائل تنبیه را از مدارس بردارند. او او «.  کند  دیگر معلمی هیچ حق ندارد هیچ شاگردی را تنبیه »درهتران انداخته و میگویند 
 شان را با حرف زدن حل کنند.     های مشکلخود بعدها آموزگار شده بودند گوشزد میکرد که با شاگردان 

 در مهنی یادمانده ها - 42 -در برگ  و دامپروری دانشکده کشاورزی سرپرستی   18
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 انتصابی خاندان حکیمی کرسی نفنا شد

م  که مدت ایشان به اتفاق ایشان به ژنو مسافرت کردی ۀبرای معالج الملک مریض شده بود که آقای حکیم 1661در اردیبهشت ماه 
هما توکلی  بانو سال که از جدائی من با همسر اولم میگذشت با 36در مهرماه همان سال پس از .  مسافرت  بیست روز طول کشید

 .زندگانی جدیدی آغاز کردم ج کردم وازدوا

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

امور زندگی  ۀایشان از مدتی قبل از من خواسته بودند که به هم ، والملک کمی ناراحت ومریض شده بود آقای حکیمپس از مدتی 
ن اعالم کرد که من  وصی نامه ایشا صیتهم محضردار در موقع باز کردن و ایشان به نفع فرزند فرانسوی ایشان رسیدگی کنم و بعدًا

قای آمن خواست که از  از الملک آقای حکیمروزی  .)که موجب اشکاالت و حسادت خانواده بزرگ حکیمی شد( تعیین شده بودم
که این دیدار با حضور آقای کدار فرانسوی مشاور مخصوص  ،الملک بیایند عالء وزیر دربار بخواهم که شب به دیدار آقای حکیم

آقای حکیم  ،ضار برای رفتن آماده شدندحتا ساعت ده شب که  و ،برای امور باستان شناسی دوستانه برقرار گردیدوزارت فرهنگ 
پس از من این   احم همیشگی اعلیحضرت به استحضارشان برسانند کهزسپاس از م که با ابراز تشکر و ندالملک به آقای عالء گفت

 .ام به جای من خدمتگذار خواهد بود خواهرزاده

چند روز بعد از  روز ایشان به درود حیات گفتند که برای تدفین وتشییع جنازه از سوی دربار اقدام رسمی به عمل آمد.  پس از دو
فرمودند طیق امر همایونی  مراحم اعلیحضرت را به من ابالغ کردند و تشریفات رسمی آقای عالء وزیر دربار من را احضار و ۀخاتم

 ۀالملک صادر گردد ولی چون بیش از  هشت ماه به آخر دور سناتور  انتصابی شما به جای مرحوم حکیممقرر فرمودند که فرمان 
با . آتی صادر خواهد شد ۀاین روفرمان شما در اول دور از ،طبق قانون نمیتوان در چنین تاریخی فرمان صادر کرد ،فعلی نمانده

تا پس ازیکماه روزی درمجلس سنا  . ( دراین باره سخنی نگفتم همسرمحتی  به هیچکس ) و شده ایشان از دفترشان خارج از تشکر
هسته به من گفت که سناتوری تو به آستری نیز آنجا بود بطور گدکتر هدایتی وزیر دادزتصویب  قانونی رفته بودم، که برای دفاع ا

ولی  بعدها مطلع شدم که آقای  .استکه چگونه این موضوع انتشار پیداکرده شدم  من متعجب! الملک قطعی شده است جای حکیم
درنشست رسمی هیئت دولت از نخست وزیر  ،آموزگارهمان شبی که فردایش دکتر هدایتی به من در مجلس سنا اطالع داده بود

آقای دکتر اقبال نخست . ری را برای این سمت معرفی تمایدگتصمیم دارد شخص دی بودکرده وگفته  تقاضای تبدیل شغل من را
تا  که طبق فرمان همایونی آقای حکیمی برای دوره آتی به جای مرحوم حکیم الملک سناتور انتصابی خواهند بود و بودته وزیر گف
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 . وپس از آن شما آزاد خواهید بود که به جای نامبرده دیگری را انتخاب کنید ،سنا کماکان باید در پست فعلی بماند ۀتجدید دور
 موقع پرداخت پاداش کارمندان میباشد آقای جمشید آموزگار وزیرکشاورزی در ذیل صورت در آخراسفند ماه که معموالبعالوه 

ه دریافت این پاداش نخواهند من نوشته بود که چون آقای حکیمی به سناتوری انتصابی انتخاب میشوند احتیاجی ب ۀپاداشها دربار
  داشت! 

تا اینکه  .را پیش آورد حکیمی ۀرده بود که موجبات ناراحتی خانوادچاپ ک ها نیز این موضوع را درستون شایعههم روشنفکر  ۀمجل
یکماه بعد آقای عالء به من اطالع دادند که آقای ابوالحسن حکیمی با قصد شرفیابی به حضور اعلیحضرت خواستند که به استحضار 

ون سن ایشان از هفتاد گذشته چ و ،الملک رئیس خانواده ایشان هستند اعلیحضرت برسانند که پس از درگذشت مرحوم حکیم
ی من به مید به جاحعبدال سناتور انتصابی به ایشان مرحمت شود و ،دیگر نمیتوانند به نمایندگی مجلس انتخاب شوند است و

من به ایشان گفتم شما  .موضوع به عرض رسید وموافقت فرمودند که به همین رویه اقدام  شود . دنمایندگی مجلس انتخاب شو
آن مرحوم خیلی بهتر ازشما برادرش  تقاضای آن مرحوم عمل کردید و برخالف نظر و ی آن مرحوم هستید ودوست صمیم
مراحم اعلیحضرت را نسبت به خانواده حکیمی از بین بردید  گفتم که شما موجبات توجه و. بخوبی تشخیص داده بود رامیشناخت و

نیز  برایشان تعریف  را  16پیشنهاد کلنل انگلیسی برای نمایندگی مجلسموضوع  ، ومجلس به دالیلی بشوم ۀمن نمیتوانم نمایندو 
  .گفتم تا زمانی که مورد توجه هستم درهمین سمت انجام وظیفه خواهم کرد شان شد و کردم که موجب حیرت

در زمان نخست  آقای هویدا اقدامات برای سناتوری آقای ابوالحسن حکیمی به جائی نرسید و ۀبینی کرده بودم کلی چنانچه پیش
 شت که انجام آن میسر نبودبه ایشان گفته بودند که انتصاب ایشان به سناتوری مشکالت سیاسی دربردا وزیری خود حضورًا

 .به این ترتیب از بین رفتمؤسس مجلس سنا  ۀ حکیمی یعنی کرسیوکرسی سناتوری خانواد

 به عالوۀ نمایندۀ پارلمانی مدیریت عامل اصالحات ارضی

خالصه از وزارت دارائی به وزارت  ۀنیز ادار تصدی معاونت پارلمانی وزارت کشاورزی که مشغولیات کمتری داشتم و درزمان
که درزمان  ای که در آن اداره داشتم وزرای وقت آن دستگاه را تحت نظر من گذاشته بودند کشاورزی انتقال یافته بود وبا سابقه

 .واین کار انجام گرفت مان وزارت کشاورزی را چنانچه در پیش نوشتم پیگیری کردمتصدی تیمسار اخوی جریان زمین برای ساخت

نیازمندیهای وزارت کشاورزی مقرر شد که سه نفر از استادان با مراقبت بانک ساختمانی در اینباره  دربارۀ  وضع ساختمان و 
رزی تغییر کرد. پس از تیمسار اخوی، آقای مطالعه کافی به عمل آورند ودر طول سه سال تصدی این سمت سه بار وزیر کشاو

 آقای ارسنجانی به وزارت کشاورزی منصوب شدند.  جمشید آموزگار، آقای ابراهیم مهدوی، و

درآخرین روز مطرح  در زمان تصدی آقای آموزگار جریان قانون اصالحات ارضی تصویب آن در مجلس شورای ملی پیش آمد. اتفاقًا
آباده فارس داده شد که  ۀی قطعی بود، آنگاه پیشنهادی از سوی نمایندأورای ملی بودم و در مرحله ربودن این الیحه در مجلس ش

مالکین قشقائی نمیتوانند در آبادیهای ملکی خود از چهارصد هکتار تعیین شده درقانون  برای هر مالک استفاده کنند. آقای 
این ماده  نون به عالوه کردن این پیشنهاد به تصویب قطعی رسید. بعدًاقا آموزگار بدون توجه، موافقت با این پیشنهاد را قبول و

 پیشنهادی مشکالت فراوانی ایجادکرد.  

ای از  مریکا الیحهآدر زمان تصدی آموزگار دولت دکتر اقبال تحت فشار  من کماکان دروزارت کشاورزی مشغول به کاربودم و 
وجود اینکه در مجلس سنا  ن دولت پس از سی سال باید بازنشسته شوند ) باسنا گذرانید که خدمت کارمندا مجلس شورای ملی و

من عباس مسعودی پیشنهادکرد که کارمندان دارای تحصیالت لیسانسیه را دارند از این قانون استثنا شوند مورد قبول  با اشارۀ

                                                 

37
 - 65 -در صفحه  پیشنهاد کاندیدائی برای منایندگی جملس از کلنل عطاءاهللرجوع شود به  
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یشتر از سی سال بود رسید که دستور صدور ای درباره مدت خدمت من که ب به دولت ابالغ واز وزارت دارائی نامه دولت نشد ( و
حکم بازنشستگی من را داده بودند ومن درجلسه هیئت دولت از آقای دکتر اقبال پرسیدم در بین این افراد کسانی تحصیل کرده و 

خودم  ۀدربار  .بازنشسته کنید در پاسخ دستور دادند که همه را  .مجرب هستند که جانشین برای آنها پیداکردن آسان نخواهد بود
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 (

 ۀدکبه ریاست دانش قای ابراهیم مهدوی که چند بارآکابینه شد و یلکمور تشأشریف امامی م دراین زمان دولت تغییر کرد وآقای
مخالف اجرای قانون اصالحات ارضی  کشاورزی انتخاب شده بود به سمت وزیر کشاورزی انتخاب شد وبا وجود اینکه خود شخصًا

حات ارضی که این شورا تحت نظر برای اجرای قانون با تصویب شورای عالی اصال و ،ولی ناچار برای اجرای آن قانون اقدام کرد ،بود
حفظ  را بام ،یل شده بودکسه نفر منتخبین از مالکین تش دارائی وکشاورزی و مستقیم نخست وزیر با شرکت سه نفر وزرای کشور و

  .فرمان صادر گردید و کرد وبه حضور ملوکانه معرفی کرد سمت معاونت پارلمانی به سمت مدیریت عامل اصالحات ارضی انتخاب

مخارج شود که همه باید با تصویب  مین بودجه وأن مشغول مطالعه در وضع اجرائی آن قانون شدم وچون الزم بود نخست تم
 یل وکقای نخست وزیر با جضور همه اعضاء تشآدفتر  ای یکبار در جلسات شورا هفته .شورای عالی اصالحات ارضی انجام گیرد

قای نخست وزیر به من ابالغ کرد که اعلیحضرت امروز فرمودند که به آسوم  ۀدر جلس . آقای امیر پرویز بود ۀدبیری شورا به عهد
. لسه گفتم تا دستور همایونی در صورت مجلس قید گرددجبه دبیر   .از کردستان شروع کنید شما اطالع دهم که اصالحات ارضی را

برسد  28موافقت شورا مراتب به استحضار اعلیحضرتسپس گفتم الزم است در اینباره مطلبی را به استحضار برسانم تا درصورت 
من بهتر خواهد بود که اجرای قانون اصالحات ارضی از مناطقی شروع شود که در آن مناطق خالصجات  ۀوآن این است که با تجرب

هلوی که طبق فرمان همایونی نیز به کشاورزان واگذارشده انجام دولتی طبق قانون به کشاورزان تقسیم شده وهمچنین امالک پ
ولی چون  در کردستان امالکی به نام پهلوی وجود ندارد وخالصجاتی نیز در بین  ،تر میکند پیشرفت کار را آسان ، چونگیرد

  .التی را پیش آوردکبرای اولین مرحله ممکن است مش  ،کشاورزان تقسیم نشده

ولی وزیر کشور آقای سپهبد  ،اولین کس  وزیر کشاورزی آقای مهدوی گفت باید دستور اعلیحضرت انجام شود ،به این پیشنهاد من
واز سوی  ،نظریات او را با توجه به مسائل موثر میدانم قای حکیمی را از زمان تحصیل خوب میشناسم وآمقدم گفت چون  علوی

این رو بهتر میدانم که اجازه داده شود که  ،شخاصی است  اطالع دارمدیگر به خوبی ازوضع خالصجات کردستان که درتصرف چه ا
خودم به نام وزیرکشور به محل رفته وموضوع خالصجات کردستان را حل کرده وبه اختیار وزارت دارائی برای واگذاری بین 

ند ولی وزیر دارائی سرلشگر ضرغام باز آقای مهدوی با توجه به امر اعلیحضرت مخالت کرد  .ورزان بگذارم که فوری اقدام کنندکشا
باید طبق نظر وزیر کشور  پس تجربه ومنطق همراه بوده نظریات ایشان با و گفت که من شاگرد آقای حکیمی بودم میدانم که فکر

 که باز آقای مهدوی مخالف کرد وآقای نخست وزیر در پاسخ آقای مهدوی گفت بهتر است موضوع بیشتر بحث شود و . عمل شود
 .  واز من توضیح خواست ،اگرمصلحت دیده شد مطالب را به عرض اعلیحضرت برسانیم ،آقای حکیمی بطور مشروح گفته شود نظر

شعاع یکصد کیلومتر رسیدگی شود تا چه امالکی درتصرف مالک  و درد یک نقطه در مرکز تهران تعیین شو من پیشنهاد کردم
در   خالصجات  بین کشاورزان  تقسیم شده ازمدتهای پیش  سوی امالک پهلوی وچون  دهات واقعه در این شعاع  عادی میباشد  و

. ودر انجام اینکار تجاربی نیز به دست میآید ،تر خواهد بود این نواحی آمادگی خاص پیدا شده لذا اجرای اصالحات ارضی راحت
. آقای تر خواهد کرد آسان عمل اجرا را، متعلق به یک مالک شناسائی امالک ششدانگ تری میرویم وسپس به شعاع دویست کیلوم

  . شورا در آن روز پایان یافت ۀجلس را یادداشت کرد ونخست وزیر توضیحات م

با نظر شما موافق  شما با توضیح کافی به استحضار اعلیحضرت رسید و ۀدر جلسه بعد آقای نخست وزیر رو به من  گفت که نظری
احل بودجه ومخارج وآماده کردن درجلسات بعد مر و  ؛که برای اجرا اقدام گردد نددستور اجرای آن را صادر فرمود و کردند

شورای مخصوص برای رسیدگی واظهار نظر  ،نواحی ۀدرکلی ،مقررات مصوبه ۀدر اجرای قانون کلی. یالت مورد بحث قرار گرفتتشک
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ولی  . تصویب اعتبار الزم وقت میگذراندیم انتظار فقط از نظر تامین وتصویب بودجه به. یل شدکر باره مقررات اجرائی تعیین وتشب
کشاورزان هرناحیه  ۀهای اداری از قبیل تهیه وچاپ اظهارنامه که حاوی اطالعاتی در بار مقدمات وهزینه ۀود این برای تهیجبا و

قای ارسنجانی آار آمد وکه دراین هنگام دولت آقای دکتر امینی به روی ک ،موقتا مبالغی خرج شده بود ،ومیزان اراضی مورد کشت
 . ومامور اجرای اصالحات ارضی شد گمارده شد نیز به سمت وزیر کشاورزی

 اصالحات ارضیو سرپرستی کمیسیون  ارسنجانی در کنگرۀ اصالحات ارضی

 و روسای ادارات وزارت کشاورزی ۀات ارضی در محل بانک کشاورزی با حضور کلیحاصال ۀای به نام کنگر در اولین ماه کنگره
قای دکتر امینی . آیل گردیدکامریکائی که برای این موضوع دعوت شده بودند تش همچنین متخصصین انگلیسی و وزارت کشور و

جرا در آمده بود، را به موقع ا مطالبی که درقانون تصریح وبر علیه قانون مصوبه، سپس آقای ارسنجانی  و کرد کنگره را افتتاح
در  امینی  درکنارتریبون ایستاده بودم متن قانون را به دکترامینی نشان دادم که درقانون ذکر شده ومن که با دکتر  .ناتمام خواند

پس از اینکه . که موجب حیرتش شد ،یل گردیده استکر شعب وزارت کشاورزی تشظشوراها در تحت ن شده و تمام نواحی اجرا
شروع  ودر هرحال با ولی ارسنجانی جوابهای نامربوط داد او تذکر داددکتر امینی مطلب را به  ،آقای ارسنجانی از تریبون پائین آمد

 به دفتر خود رفتم و وشدم من نیز پشت سر آنها ازکنگره خارج  دکتر امینی وارسنجانی کنگره راترک کردند و ،مذاکرات کنگره
جواب دادم من  . گیری را پرسید هروز بعد آقای دکتر امینی از من علت کنار دو. بکلی خود را از جریان کنگره کنار کشیدم

 .خودتان ناظر موضوع بودید نمیتوانم درمواردی که برخالف قانون میشود دخالت نمایم و مدیرعامل اجرای قانون هستم و

 
 از چپ: ارسنجانی؛ اعلم؛ شاه؛  امینی 

 عبدالحمید پشت امینی اولین نفر در ردیف پشت از دست راست 

محل کمیسیون را  . به عهده بگیرم شده را شخصًا تشکیلکمیسیون که از متخصصین خارجی  ۀادار دکتر امینی از من خواست که
مد آده درصد از درردند که دستور دکتر مصدق که ک ضااایان متخصصین خارجی تقاول آق ۀودر جلس ،دردفتر خودم تعیین کردم

که من به اعضاء کمیسیون  ،بیست درصد افزایش داده شود به مامیخواهیم که این ده درصد به کشاورزان بدهند را گرفته و مالک را
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زیرا  ،به آنان اطالع دادم که وضع کشاورزی درایران براساس شرکت سهامی است اطالع دادم که این ده درصد اجرا نشده و
 2بقیه  و ،یشودنخست از محصول کنار گذاشته م ،درکشاورزی پنج عامل که عبارتند از بذر که مقدار معین بذر پاشیده شده

آالت  ،هرکسی از  صاحب چهار عامل دیگر یعنی آب دیم به سه قسمت مساوی تقسیم میشود و قسمت در زمینهای آبیاری شده و
واین نسق از دوران بسیار  ( از محصول به دست آمده سهم میبرد در زمینهای دیم سهم آب ازبین میرود صاحب زمین ) کارگر و ،کار

 آب را ۀیا صاحب آب که مخارج تهی اگرعنوان مالک اگر منظور صاحب زمین است و و ،میشده مالکین اجرا و قدیم بین کشاورزان
نگهداری ماشین آالت را تحمل  یا مخارج کار و حیوانات و ۀمخارج نگهداری آنها اعماز هزین و صاحب لوازم کار تامین میکند و

وجود چنین نسقی که  ؟ متخصصین خارجی از شنیدن این توضیح واشد یا خیرآیا قابل توجه میب و میکند از  چه وضعی خواهد بود
 دیگر موکول ۀبه هفت هارات جلسه ختم وبرای رسیدگی به درستی این اظ تند ود اطالع نداشسالهای متمادی در ایران جاری میش

بیشتر اطالع دادم که دربعضی از دهات . قبول نمودند و بعد متخصصین از وجود چنین نسقی اطالع پیداکرده بودند ۀدر جلس شد و
 نمیگیرند هیچ سهمی از درآمد باغها ،ودرختان میوه که متعلق به مالک است ۀ باغهابخصوص در آذربایجان با وجود اینکه زمین کلی

ه دیمی بیست درصد سهم صاحب زمین است در حالیکه مالک موظف ب درصد و 35فقط از محصوالت کشاورزی در زمینهای آبی  و
 . به هفته دیگر موکول شد به این اطالعات جلسه ختم و که باز برای رسیدگی واطمینان  تعمیرات قنوات آب استپف

های  همسرم از زمین من و ۀدائر برسوءاستفاد افترا آمیز ها مقاالتی سایرروزنامه اطالعات و ۀدر همین زمان دیدم که در روزنام
هیئت دولت به  ۀهمان روز درجلس اول روزنامه اطالعات موضوع را تکذیب کردم و ۀفحکه همان روز در ص 12باد منتشرشدآعباس 

گفت جراید هرچه میخواهند  اوها شده است.  یست وچه موضوعی سبب اینچآقای دکترامینی گفتم که این سروصداها برای 
عین  یب وامضای شخص شما داده شده وی واگذاری به اشخاص با تصوۀ زمینهامن گفتم که کلی. بنویسند تو که جوابشان رادادی

 !ها سکوت کردند ارائه دادم که بالفاصله روزنامه صورتمجلس را

 تا بین کشاورز و کردند که قانونی از مجلس بگذرد وتقاضا ،هاین اطالعاتی که داده شد بعدی متخصصین اظهار تشکراز ۀدر جلس
پیشنهادکردم که بیسوادی کشاورزان را گوشزد کرده،  من نه برسد وسند رسمی این قرار به امضای عوامل چهارگا صاحب زمین با

دیگر آقایان متخصصین اظهار کردند که با وجود اینکه مطالب  ۀدر جلس .جلسه پایان یافت بصورت شرکت سهامی استفاده شود و
نظر که بیست درصد از سهم  همانخواهان  نمیپذیرند و یید است ولی متخصصین سازمان بین المللی آنها راأگفته شده مورد ت

چون موضوع اجرای  قانون اصالحات ارضی با وضعی که  من از قبول آن خودداری کردم و . هستند به کشاورز واگذار  شود، مالک
از  1668از سال  ،کردمیاو قبول ن کرد و نتایج نامطلوبی ایجاد خواهد تذکردادم که اینکار آنچه به او ارسنجانی شروع کرده بود و

 . کار خودداری کردم ۀخدمت دولت وادام

تصدی وزارت  پس از مدتی از ارسنجانی نیز وآقای علم نخست وزیر شد و شد برکنار پس از مدتی که دولت دکتر امینی از کار
د مطالبی دور انتقا ها با همان رویه و روزنامه مالحظه کردم که دوباره  در ،رم انتخاب شد به سمت سفیر ایران در کشاورزی  برکنار و

گفت به من مربوط . باز علت این سروصداها را ازایشان پرسیدمکرده، که من با آقای علم مالقات  از حقیقت شروع به انتشار نمودند
من تصور میفرمائید  ،از من توضیح خواسته شود و ،ستری کشیده شودگوری کردم هرگاه موضوع به دادآمن به ایشان یاد  .نیست

                                                 

31
به قسمت مربوط به زمنی ها را به فروش مریسانده. و هتمت زده بود که حکیمی م به ستاد ارتش نوشته ای مستقی نامهاین شهنواز بود که  

 !بانک ۀساختمان ادار ۀدادخواست بنیاد هپلوی برای ختلی - 09 -اعطای ساختمان به بانک از شاه رجوع شود: ص 
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 این موضوع را دان دربار به آقای علم فروختم ودویست وپنجاه هزار متر از همین زمینها برای تقسیم بین کارمننخواهم گفت که 
در همان مالقات آقای نخست وزیرگفتند که  که این بار دیگر روزنامه ها برای همیشه ساکت شدند وکتمان خواهم کرد؟ 

ولی من ازایشان  ،ادامه دهم مدیرعامل اصالحات ارضی کار خود را وسمت معاونت پارلمانی  اعلیحضرت امر فرمودند که من با
پس از حرکت ارسنجانی به رم برای . ایشان گفتند را به تعویق بیاندازم خواهش کردم که فعال تا ارسنجانی درتهران است اینکار

 رسمًا از قبول آن خودداری و کرد و فراهم موجب ناراحتی شدید من را تصدی کارخود به وزارت کشاورزی بروی که خود این اظهار
 .به این طرز عمل اعتراض کردم

که با کمال صراحت گفتم که خود جنابعالی بهتر  ،آقای علم پس از این رفتار ازمن پرسید که وضع فرمان سناتوری تو به کجا رسیده
ومن هم بکلی خود را  ،به نفع اوکردیدواقدام مساعد  ،مطلع هستید که مدعی سناتوری عضو حزب مردم وتحت نظر جنابعالی بوده

 نمیخواهم به خدمت ادامه دهم.  دخالتی ندارم و کشیده و دستگاه کنار از

 گیری از خدمت دولتی کناره

مهای مجید ومریم شدم ودر این ابه ن قلو دو صاحب  دو فرزند 1668اسفند  11گیری کردم در در همین زمان که از خدمت کناره
الت زیادی پیدا کردم تا روزی یکی با از دوستان در کبا داشتن دوکودک مش تومان بود و 811ی من که فقط زمان حقوق بازنشستگ

پرسید حقوق بازنشستگی تو  اوام.  خود نشسته ۀگفتم باز نشسته شدم ودر خان ،او پرسید چه کار میکنی خیابان روبرو شدم و
او گفت من . تومان حقوق میگیری که جواب من مثبت بود 811یر فقط پرسید تو معاون وز او چقدر است که گفتم نهصد تومان و

مقامهای معاونت یا  وزارت بازنشسته میشوند آخرین  ای از مجلس گذشت که کسانی که  در درست میکنم وچندی بعد الیحه
   .حقوقی که دریافت میکردند در بازنشستگی همان حقوق را دریافت دارند که موجب راحتی خیال شد

از مدتی یکی از دوستان که مدیر شرکت شبدیز بود به من گفت که واالحضرت شهرام برای نظارت برامورشرکتی که با مدیریت  پس
که  کرده بود پیشنهاد رانظارت را به عهده بگیرد که او مداده در جستجوی شخصی است که بتواند این  تشکیلعامل یک انگلیسی 
واین شرکت که در اکثر مناقصه ها شرکت  .م یکی از صاحبان سهام در آن شرکت مشغول شدمبه نا 1623از  و مورد قبول واقع شد

از این روقیمت  .قیمت های پیشنهادی را مهندسین یوگوسالوی تهیه میکردند نمایندگی دو شرکت یوگوسالوی را داشت وو  میکرد
از  نتقال نیروخط ا جام یافته شامل سیم کشی شیراز،انهای پیشنهادی در مناقصه ها موجب برنده شدن میگردید که قراردادهای 

در آن شرکت  1651تا  وه در این قراردادها نظارت داشتم سیم کشی کناره خزراز گیالن تا مازندران  بود کسد اهواز به تهران، 
الت فراوانی کدسال مشبا داشتن دوفرزند خر . دراین فاصله متاسفانه همسرم به علت بیماری از دنیا رفت ومشغول به کار بودم

نه مین هزیأخانه خود موجبات ت فروش دو با روزی اعزام دارم و مجبور شدم فرزندان خردسال را به ژنو در مدرسه شبانهداشتم، 
مدیر عامل شرکتی که کار میکردم از  ۀبا توصی خود نیز پس از انقالب اسالمی به آنها پیوستم وفرزندم را فراهم کنم.  زندگانی دو

 .ایران تا این تاریخ خودداری کردمجعت به مرا

 پایان مییابد. 1896چهاردهم آوریل  برابر 1633اردیبهشت  32این خاطرات در

 

                                                 

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

در باغ الهیه در سالهای  ایشان یها نخستین کانونهای تجددخواهان ایران بود، ذکری نمیکند ولی در عکسهایش چندین عکس از همایش
« جمعیت»ه راجع به این . یافتن اطالعات بیطرفانبه دستخط او بود« ایران جوان»نوشته پشت عکسها  تنها نشانه کهیافتم  1000-0000
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در ویکی فارسی « قلی خان بیات میرزا مصطفی»پس از انحالل احزاب، آسان نبود. در بخشی از تارنوشت « کانون»و دوباره « حزب»سپس 
 چنین میخوانیم:

  کانون فرهنگی ایران جوان

یران بازگشتند کانون اولین گروه جوانان تحصیل کرده در اروپا که در سالهای پایانی جنگ جهانی اول به ا

را با هدف اشاعه  میبوده{« سروش دانش»و نام آن در نخست  0299}همزمان با کودتای  فرهنگی ایران جوان

تمدن جدید و ترویج جنبه مثبت تمدن غرب تاسیس کردند. موسسان آن عبارت بوند از حسین افشار، 

حمود افشار. این کانون در بدو امر به اکبر سیاسی و م مشرف نفیسی، رستم جمشیدیان، حسن شقاقی، علی

کرده در اروپا و آشنا با  شد به جوانان تحصیل مرام و مسلک افراد توجهی نداشت و اعضای آن منحصر می

طرز فکر جدید. مدتی بعد حسن شهرت و تحصیالت باالتر از لیسانس نیز به شرایط عضویت افزوده شد. 

شار یافت که اهم موارد آن عبارت بودند از استفرار حکومت خورشیدی مرامنامه کانون انت ۰۰۱۱در سال 

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

ایران جوان، این کانون به حزب تبدیل شد. با تاسیس حزب ایران که تیمورتاش، پس از انتشار روزنامه 

وزیر دربار رضا شاه بانی آن بود و برقراری نظام تک حزبی گمان انحالل آن میرفت که با کوشش و ابتکار 

 .قلی بیات به صورت کانون فرهنگی به فعالیت خود ادامه داد مصطفی

نتخابات مجلس هفت نفر از اعضای خود را نامزد کرد و در آگهی حزب ایران جوان در دوره ششم ا 

التحصیل از مدرسه عالی فالحت فرانسه و معاون وزارت  قلی خان بیات فارغ تبلیغاتی خود میرزا مصطفی

        فوائد عامه را بعنوان یکی از هفت نماینده منتخب خود معرفی کرد.

 » یعلوم انسان ۀینشردر « جوان رانی: تجربه ایتجدد اخالق»تجددخواهان را در مقالۀ کاوه بیات  اهمئیت واقعی آنرا در طرز فکر و رویه اما
 میتوان دریابید.  01شماره  - 0014زمستان « گفتگو

 اطالع بدهند.    .webs.com21hamid@hakimi ایمیلازخواننده خواهشمندم کسانی را که میتوانند شناسائی کنند به حمید بهزادی 

mailto:hamid@hakimi.50webs.com
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