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  مجلس ملی۴دوره 

 
 :گوشه ای از تاريخ

  
 )از انتشارات روزنامه پيک ايران(خاطرات و مشاهدات لسان سپهر 

 
 مرحوم مستوفی الممالک رئيس هروز های آخر دوره چهارم مجلس قانوگذاری بود که اينجانب مورد توجه و عالق

زاده معاون رئيس الوزرا از طرف مرحوم مستوفی برای اينجانب روزی آقای دکتر مهديخان ملک . الوزرای وقت بودم
 شود، اگر به ولپيغام آوردند که چون دوره چهارم نزديک به خاتمه است و بايد از طرف دولت به شما شغلی و خدمتی مح

ر خودتان خارج از مرکز مايل باشيد ايالت کرمان يا حکومت اصفهان بال مانع است وارجاع شغل در مرکز منوط به نظ
 . است

 
 کانديد هستيد و زمينه داريد و من عقيده دارم، موافقت نمائيد ابالغ ۵آقای ملک زاده عالوه کردند چون برای دوره 

من نيز با اين .  که شغلی بی زحمت و در ضمن حقوق آن از حقوق وزير زياد تر است صادر شودیکميسری بانک شاه
مه گذشت و از طرف آقای دکتر مصدق السلطنه وزير امور خارجه وقت به وزارت نظر موافقت نمودم چند روز از اين مقد

 :خارجه دعوت شدم پس از تعارفات معمولی ابالغ زير را به اين جانب تسليم نمودند
 

 وزارت امور خارجه
 اداره پرسنلی

 ١٣٠٢ جوزاد ٣مورخه 
اليق کافی الزم بود جناب در اين موقع که برای کميسری بانک شاهنشاهی تعيين يکنفر از اشخاص 

آقای لسان الملک به اين سمت تعيين شد که با کمال دقت وظائفی را که عهده دار می باشند انجام 
 . حقوق دولت عليه را محفوظ دارند

 مصدق السلطنه         
 وزير امور خارجه        

 
وقتی برای ياد . ه بانک معرفی نشده امشد از طرف وزارت خارجه ب پس از دو روز که به بانک مراجعه کردم معلوم

آوری به آقای مصدق السلطنه مراجعه نمودم اظهار کردند چون کابينه متزلزل است تامل نمائيد تا تکليف دولت معلوم 
دو سه روز گذشت و مرحوم مشير الدوله مامور تشکيل کابينه شورا و آقای مصدق السلطنه مجددا به سمت وزارت . شود

 . نصوب گرديدامور خارجه م
 

 رياست وزا
  سرطان ٢٧

۴۶٧٣ 
 وزارت امور خارجه

نظر به اينکه در کابينه سابق ابالغ کميسری بانک شاهنشاهی به وزارت امور خارجه به اسم جناب 
آقای لسان الملک صاده شده لذا قدغن فرمائيد مشاراليه را به اين سمت به بانک شاهنشاهی معرفی 

 .فرمايند
 وله مشير الد        

 رياست وزرا    )  ن نوشته شده بودآزير (از طرف وزارت امور خارجه 
  – سرطان مصدق السلطنه ٢٩اداره پرسنلی به موقع اجرا گذاريد 

 
قای مصدق السلطنه اينجانب را به وزارت امور خارجه دعوت آپس از چندی که وظائف خود را در بانک انجام می دادم 

يل دارد شما ازاين سمت استعفا نموده و هر شغل و مقامی را که در نظر داشته بَاشيد با ياد نموده و اظهار کردند دولت م
در پاسخ اظهار کردم چون احتمال نزديک به يقين است که از الربرای . آوری و کمک اينجانب به شما محول خواهد شد

د باز از اين سمت که شغل کم کاری است و و هرگاه اکثريت بدست نيام.  انتخاب شوم از قبول شغل ديگری معذورم۵دوره 
قای مصدق السلطنه اصرار کرد که چون دولت در اين باب در محظور است با لطف و آ. حقوق کافی دارد استعفا نمی دهم



.  ساعت پاسخ عرض خواهد شد۴٨مجددا اظهار کردم بعد از . محبتی که به من داريد االن استعفای خود را لطف فرمائيد
) احمد شاه(همان روز به مالقات شاه . دا حافظی تاکيد کردند که انشا اهللا با پيشنهاد من موافقت خواهيد فرموددر موقع خ
زيرا بطوری که مصدق السلطنه اظهار داشت .  را بعرض رساندم فرمودند اگر می توانيد موافقت نمائيدنرفتم و جريا

 و فعاليت بر ضد سياست بانک نموده و دخالت او در بانک رئيس بانک گفته است که لسان الملک عضو کميته دموکرات
 . اسباب نگرانی است

 
ات دو پيش آمد خوب و بد، از طرفی مرا زجر می داد و از طرفی افکار و تخيالت عجيب و غريب اندر ضمن اين جري

 . دوره تحوالت و باالخره دوره رشادت و ايمان و عقيده بودت، دوره فعالي۵زيرا دور. نمود
 

 انتخاب شدم و از طرفی گرفتار کسالت گرديدم که رفته رفته شدت ۵اينجانب از طرف اهالی الر به سمت نمايندگی دوره 
عاقبت مجبور به مسافرت . می يافت و احتياج به عمل آن هم در خارج از ايران محسوس می شد و حتمی بنظر می رسيد

 . معروض نمودم) رضا شاه فقيد(ی به رئيس الورزای وقت گرديدم و شرحی برای کسب اجازه و صدور گذرنامه سياس
 

اوايل شب که در تختخواب بستری بودم محمود جم معاون نخست وزير از طرف رئيس الوزرا به عيادتم آمده و بعد از 
 : احوالپرسی اين طور اظهار کرد

 
امه صادر شده و وسائل حرکت حضرت اشرف خيلی ازکسالت شما متاثر بوده و در ضمن فرمودند دستور صدور گذرن“

در  .فراهم است ولی چون در مجلس به وجود داور احتياج دارم و بعد از شما او در الر اکثريت دارد شما استعفا نمائيد
 من نيز صالح آينده ”.مراجعت انشا اهللا به وکالت نقطه ای انتخاب خواهيد شد و يا هر کارديگری بخواهيد انجام می شود

د را در انجام آن دانستم و به همين قرار شرحی نوشته به جم دادم و روز بعد به طرف اروپا از طريق بغداد حرکت خو
 . کردم و منظور دکتر مصدق نيز به اين ترتيب عملی شد

 

 جعل فرمان
 !!يا قالب زدن سه هزار دهشاهی نقره بجای پنجهزاری طال

 
 تمام کاغذ -ر زمان را از مجلس گذرانيدند که در نتيجه تمام دزد هاخدا رحمت کند والدين آنهائی که قانون مرو

 تمام آنهائی که فرمان جعلی نموده اند حتی سکه زنها را بعد از چند سال از مجازات معاف کرده و غير قابل -ها
 .(!!)تعقيب کيفری قرار داده است

 
هکار های ايشان است به استحضار اينک من باب مثال دو عمل دکتر مصدق را که در واقع مثل ساير شا

 . خوانندگان رسانده و قضاوت عادالنه را افکار جامعه می سپارم تا سيه روی شود هر که در او غش باشد
 

 قمری مرحوم ميرزا حسين وزير دفتر وزيردارائی برادر دکتر مصدق، بوسيله شاهزاده فرمانفرما ١٣١۴سال 
ر به او محول شده بود از پيشگاه مظفرالدين شاه استدعا شده که ن وقت زمام امور کشوآدائی مصدق، که در 

قريه قارپوز آباد که امالک خالصه است به مالکيت دکتر مصدق مستوفی و محاسب خراسان و پيشخدمت خاصه 
و نظر به اين که مظفرالدين شاه در بخشش خالصجات به عملجات درباری بی مضايقه بود . شاه واگذار شود
لکن مرسوم چنين بود که از نظر سپاسگزاری و احترام مقام سلطنت در موقع . فرمان داده شددستور صدور 

مقرر گرديد دکتر مصدق سه هزار پنجهزاری طال توسط وزير . توشيح فرمان مقداری پنجهزاری طال تقديم شود
ه و هميشه زندگانی مشاراليه که در تمام دوره زندگانی از راستی و صداقت پرهيز داشت. ماليه تقديم نمايد

سياسی و اداری خود را با اغفال نمودن ديگران توام داشته است، تدبيری نمود و سه هزار دهشاهی نقره را با 
مدتها کسی از اين ماجرا اطالعی . آب طال در کيسه تافته نزد برادر خود آورده و بحضور شاه تقديم گرديد

اضهار نمودکه چون من عادت به رشوه دادن نداشتم با اين نداشت و چندين سال قبل خود مشاراليه به بعضی 
 . چنين کنند بزرگان که کار بايد کرد/ شاهکار و زبردستی فرمان خود را از شاه گرفتم

 
ولی يک سئوال دارم اگر .  سال ازاين ماجرا می گذرد و مرور زمان شامل عدم تعقيب است۵٨بسيار خوب 

ی در منزل اربابش نموده و سالها از اين سرقت بگذرد و قانونی هم کسی نوکری داشته باشد و مختصر سرقت
برای تعقيب وجود نداشته باشد آيا با وجود اين ممکن است که مجددا اين شخص نزد ارباب اول پذيرفته شود و 



بهمان کار پذيرفته شود؟ اگر جواب منفی است در اين صورت چگونه مجلس و ملت ايران خزانه دولت و 
 ١. ود را بدست ايشان سپرده استمقدرات خ

 
 در روزنامه طلوع مقاله ای منتشر کردم که ملی شدن صنعت نفت طبق نقشه ترسيمی و دقيق ١٣٣٠ خرداد ١٢

از طرفی من قسم ياد می نمايم آيت اهللا کاشانی آقايان حائری زاده و مکی و دکتر بقائی . انگليس ها بوده است
 .   عاليت نموده وبکلی خالی الذهن بوده و نظرشان خدمت کردن بوده استفقط از نظر احساسات ووطن پرستی ف

لکن وقتی چهار سال قبل مظفر فيروز خواهر زاده دکتر مصدق در پاريس می گويد لرد هاليفاکس سفير انگليس 
در مسکو به من گفت به تهران اطالع دهيد که نفت بايد ملی شود، و يا ايدن وزير خارجه انگليس شش سال 
قبل در آبادان اظهار داشت که تصفيه خانه آبادان در آينده قابل استفاده نخواهد بود، يا وقتی ديديم  بجای اينکه 
فقط صنعت نفت آبادان ملی شود؛ يک دفعه  درسرتاسر ايران صنعت نفت ملی شد، يا وقتی ديديم برای ماشين 

يران خواهد بود غرامت برای او تعيين می کند و آالت فرسوده که بعد از چند سال مجانا و بالعوض متعلق به ا
 عايدات نفت را که  تحمل بار آن دشوار است به انگلستان بپردازيم و هزاران نکات ديگر ٢۵قرن ها بايد صدی 

قا را برای اآن وقت تصديق خواهد شد که چيک کنسول انگليس در شيراز و مصاحب شبانه روزی دکترمصدق 
 » .که تمام امور کشور را بدست گرفتچنين روزی تربيت نموده 

 
وکيل مصدق در دادگاه (از يادداشت های جليل بزرگمهر » رنج های سياسی دکتر مصدق«اين مطلب از کتاب 

 .  کتاب مراجعه شود٢٠١تا ١٩٧به برگ های . بکوشش عبداهللا برهان کپی شده است) نظامی
 
 
 ک-ح

 ١٣٨٣ =٢۵۶٣ يازدهم آبان ماه -٢٠٠۴اول نوامبر 
 

 

                                                      
 هم امروز گروهی که به مهره سوخته ای بيشتر می مانند تا يک مبارز و اپوزيسيون در ! اين سئوالی است که من همواره می کنم-٤

آيا اين مهره های سوخته تاکی بايستی همانند . کنگره ها و جلسه ها در صدر می نشينند و برايشان اعالميه های خاص صادر می شود
   بودن را بازی کنند و بزرک و کوچک را گول بزنند؟؟ » لهوجيه الم«مصدق، تئاتر 


