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  دداشت پيراستاريا
اين کتاب بارھا در گذشته دوباره و دوباره و يا چند باره چاپ شده است. 

سال ميگذرد.  ۶٠نزديک به » ماموريت برای وطنم«از چاپ نخست کتاب 
موفقيت بی نظير اين کتاب در آن حد بوده است که جيب بسياری از چاپخانه 

ريده اند يا درست نخوانده انديا ل کرده است اما بسياری که آنرا خارا پرپوھ
وجه ـــــده تـــــقت در کتاب گنجانده شاگر خوانده اند به جزيياتی که با د

  نکرده اند. 
مش را به رشته کالم در ک پادشاه برای مرداين کتاب، دلسوزی ھای ي

  ما مورد توجه کامل قرار بگيرد. آورده است و اين نکته بايستی حت
اھنشاه از نزديک ـــــــند تن از کسانی که با شــــچ شورت بااينجانب با م

در بازديد ھا و سفرھای رسمی جزو ھمراھان شاھنشاه آشنا بوده اند، 
عرق «و » وطن عشق«وده اند و با تنی چند از کسانی که ھنوز پادشاه ب

ر و به پادشاه که نماد سه ھزا» قانون اساسی مشروطه«دارند و به » ملی
ساله تاريخ کشورمان ميباشد وفادار مانده اند برآن شدم تا کتاب را نه برای 

ترنت آماده بکنم تا ھمه جوانان چاپ و بھره برداری مالی بلکه برای اين
رک درستی از کتاب نداشته اند از راه اينترنت کشور و کسانی که در گذشته د

  . و به نيت اصلی وراستين کتاب پی ببرند ندمند گرد بھره
پذير امکاناز روی اينترنت  ه،شدصورت پی دی اف تنظيم چاپ اين کتاب که ب

نخواھد بود، تا چاپخانه ھايی که حاصل زحمت ديگران را منبع درآمدی 
  برای خود ميکنند فراھم نشده باشد.
ر دارند ھمگی برمبنای را) قپرانتز(ل شماره ھای گاھشماری که در داخ

آرزوی  تابزرگ به بابل تنظيم وبرگردان شده است  ورود صلح آميز کوروش
 ٢٠ز سال ايرانی بوده است و به داليلی بعدا ناچار شدند شاھنشاه برای آغا

 ٢۵٠٠ھای  سال جلوتر تنظيم کنند زيرا مسائل آنروز با پيش رو بودن جشن
  . سال اين موضوع شرح داده شده) ١۴٠٠سال اجازه نداد... (در تارنمای 

، نگاره ھا و شيوه تنظيم برگ ھا ھمه از ويس ھا و عالمت گذاری ھازير ن
شاھنشاه منظور  که پيراستار است تا توجه ھمگان را به نکته ھای ظريف

  .شده باشدب جلبوده 
  ک-ح
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 ديباچه
  

شد اين کتاب برای انجام منظوری که ساليان دراز ضرورت آن احساس می
نگارش يافته است. تا آنجاکه اطالع دارم از بيست و پنج قرن پيش که 

نخستين شاھنشاھی ھستم که گذاری شده است من شاھنشاھی ايران بنيان
تاليف و تدوين  شرح زندگانی خود را بطور مرتب و با تسلسل تاريخی

  ام.کرده

البته در قرن شانزدھم ميالدی يعنی دو ھزار سال پس از آغاز شاھنشاھی 
ايران شاه طھماسب اول که يکی از سالطين اين کشور بود تاريخچه مختصر 

د و دويست سال بعد در دوره سلطنت زندگی خود را به رشته تحرير درآور
احوال مجملی بنام اين  شاه طھماسب دوم يک نفر کشيش فرانسوی شرح

نفر فرانسوی زند يکپادشاه انتشار داد با اين منظور که ثابت کند وی فر
  بوده است.

  
در قرن نوزدھم نيز ناصرالدين شاه سفرنامه دلچسبی درباره مسافرت 

توجه خود به فھم رموز ترقيات دول باختری  خويش به اروپا و مشاھدات و
ر کشور من شرح زندگانی خويش را نگاشت ولی ھيچ يک از سران تاجدا

که تقريبا پس از چھارده  با روش مرتب و منظمی مدون نساختند اين بود
سال سلطنت مصمم شدم که اين کار نخستين بار بدست من انجام پذيرد. 

ھنشاھان اين کشور در نوشتن شرح غرض تنھا آن نبود که در ميان شا
ارش چنين کتابی برای آشنائی قدم باشم بلکه احساس کردم که نگاحوال پيش

  است. به گذشته و راھنمائی آينده ايران بسيار ضروری
  

کنيم در فھم ارزش حقيقی در قرن اخير ما که در خاور ميانه زندگی می
ھای صحيح برای امهھا و برنخويش کوتاھی کرده و اغلب در تھيه نقشه
  ايم.ترقيات آينده کشورھای خود به غفلت گذرانده

  
ايم ولی در چه در کشور انجام يافته اطالعات مبھمی داشتهاز آنگاھی 

تشخيص موانع تشکيالتی و غير آن که مانع پيشرفت بوده است قصور 
ھا و آمال و مقاصدی که برای آينده ما ضروری است کرده و در تعيين ھدف

ايم. به اين جھت به نظر من موقع آن بود که اصل مسامحه توسل جسته به
  ايران اين نقيصه اساسی را جبران کند. شاھنشاه
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آغاز و در اواخر سال  )٢۴٩٧=١٩۵٧( ١٣٣٧نگارش اين کتاب در سال 
پايان پذيرفت. در طول اين مدت ھرچند وظايف  )١٩۶٠=٢۴٩٩( ١٣٣٩

گذشت که ای نمیداشت اما ھفتهخطير ديگر اوقات مرا به خود مشغول می
اين کتاب مصروف نشود و حتی  جز در ايام مسافرت ساعتی چند به نگارش

  رفت.در سفرھا نيز فکر تنظيم مطالب مندرج در آن از خاطر من بيرون نمی
  

کند با ساير کتب مربوط به شرح احوال يا ار پيدا میکتابی که اينک انتش
خاطرات تفاوت بسيار دارد زيرا اين کتاب در واقع تنھا شرح زندگانی من 

  ری است.نيست بلکه تاريخ احوال يک کشو
انگيز و سابقه فصل اول اين کتاب به تاريخچه مختصر ميراث شگفت
بعد ذکر خدمات  درخشان تاريخی کشور ايران اختصاص يافته و در فصل

شگرف و عقيده و استنباط من درباره شخصيت بارز پدرم که در تحوالت 
  ترين افراد بود پرداخته شده است.اخير خاورميانه از برجسته

  
ان کودکی و دوره تحصيالت من در اروپا و توجه و شرح دور آنگاه به

مراقبت مخصوصی که پدرم در تربيت من داشت و مرا برای تعھد 
پردازد و پس از آن بحرانی فرمود میھای سنگين کنونی آماده میيتمسئول

که در اثر جنگ جھانگير دوم پيش آمد و کشور ايران مورد تجاوز قرار 
ست و يک سالگی به جای پدر وظائف سلطنت را بر گرفت و من در سن بي

  شود.عھده گرفتم شرح داده می
  

ھا که شخصی بنام در اين کتاب اطالعات خود را درباره قضايای آن سال
گردانيد و مصدق کشور ايران را بطريقی که مخصوص خودش بود می

از  صنعت نفت ما به حال وقفه در آمد و اقتصاد ما فلج شده و مشعل آزادی
دھم و خواھم گفت نور  و فروغ افتاده و تقريبا خاموش گشته بود شرح می

چگونه آزادی را دوباره بدست آورديم و چطور در پی آن کشور ما ميدان  که
واقعی جنگ سرد انتخاب گرديد و نيز توضيح خواھم داد که چطور در اثر 

  به وجود آمد. ناسيوناليزم مثبتآن تجارب تلخ در من عقيده 
  

ای از اصطکاک تمدن باختر با ايمان و اميدواری در ايجاد در اين کتاب شمه
رود و حدود و ميزان نحو ارتباط جديد بين شرق و غرب سخن می يک

گانه دموکراسی ھای اقتصادی کشور و عقيده من درباره مراحل سهپيشرفت
ه و اقداماتی که برای ايجاد دموکراسی حقيقی در اين کشور به عمل آمد

ھائی که شود. در مسئله اصالحات مالکيت ارضی و ساير قدماست ذکر می
کنند مک به کشاورزانی که در پنجاه ھزار قريه ايران زندگی میبرای ک

برداشته شده و از وظائفی که زنان ما در ايران کنونی دارند با اختصار 
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ران آيد و عقيده کلی من درباره آموزش و پرورش در ايسخن به ميان می
شود و مسئله نفت ايران از لحاظ سياسی و اقتصادی و فنی شرح داده می

الجيشی ايران در خاورميانه و گيرد و موقعيت سوقبحث قرار می مورد
مکنونات قلبی من در شرايطی که برای استقرار صلح و آرامش در اين 
 بخش از جھان و در ساير نقاط گيتی ضرور است بيان خواھد شد و باالخره

روزی خود و ه در اين کتاب بطور اختصار از طرز زندگانی و کار شبان
ی که در اين کشور تاريخی بر عھده مقام سلطنت است سخن وظيفه عمل

  خواھد رفت.
  

در طی تمام فصول اين کتاب کوشش من ھمواره آن بوده است که در ذکر 
مسئله  موانع و مشکالت تنھا با اجمال و بطور اشاره  اکتفا نکنم. مثال

ھای شخصی ھای دولتی و چه در دستگاهدرستکاری افراد چه در سازمان
است. ای و اجتماعات مختلف ھمچنان از مسائل دشوار ما و حرفه
ھای اخير از ھر حيث خيلی بھتر ی اداری کشوری با آنکه در سالھادستگاه
ھای پيش است باز در بسياری از موارد کھنه و فرسوده است و از سال

کن نگشته است. اما سوادی و فقر و بيماری ھنوز در کشور ما ريشهیب
ک مترقی ھائی را که در ممالخواھيم پيشرفتبايد به خاطر آورد که ما می

چندين نسل و حتی چندين قرن به مرحله ايجاد رسيده است در ظرف پس از 
  چند سال به وجود آوريم.

  
نه که کانون تضادھا است ابراز امروز در تمام نقاط گيتی نسبت به خاورميا

طرف اين ناحيه در تمدن جھانی سھمی شود زيرا از يکقه میتوجه و عال
و کانون تشنجات بوده بزرگ داشته و از طرف ديگر ھمواره مھد حوادث 

است. بعقيده من اوضاع برای تجديد حيات خاورميانه مساعد است و دليلی 
گونه تحوالت بوده ت تاريخ موجد اينکه بارھا به شھادندارد که ايران چنان

  است بار ديگر برای کمک به ايجاد يک چنين تحولی ناتوان باشد.
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 فصل اول

  سرزمين قديم و جديد ايران
  

ای کردم واقعهو دوران وليعھدی که در سوئيس تحصيل می ١ صباوت از ايام
ف در خاطرم مانده است. روزی شيرفروشی که ھر بامداد گاری پر از ظرو

ام. آورد از من پرسيد از کدام کشور به سوئيس آمدهشير به دبيرستان می
شناسم که آيم. گفت: آری، من پرشيا را خوب میگفتم از پرشيا (ايران) می

  است! آمريکاشھرھای  يکی از
  

ھا از اين واقعه گذشت. در اين اواخر يکی از مستخدمين جوان دربار سال
ٔ           کرد. در ھنگام بازگشتن واقعه  عجيبی را  آمريکاشاھنشاھی مسافرتی به                            

گفت قبل از مسافرت که در آن کشور برای وی پيش آمده بود نقل کرد. او می
ئی را بچشم آمريکاپوستان ز سرخھمواره آرزو داشتم که يکی ا آمريکابه 

ئی آمريکاکه به آن کشور رسيدم اين آرزو را با مھماندار ببينم و ھنگامی
ام اين خواھش بسيار آسان است و م. اين شخص گفت انجخود درميان نھاد

چون مسافرت به يکی از نواحی که براى سکونت سرخ پوستان معين شده 
که ست ميسر خواھد بود. ھنگامیجزو برنامه است ديدار يک نفر سرخ پو

پوستانی که در آنجا به ناحيه معھود رسيديم بسيار متأسف شدم زيرا سرخ
پرداری را که ھاليوود در فيلم ھای خود به دنيا عرضه بودند آن سربندھای 

ه کند، بر سر نداشتند. باالخره ميھماندار يکنفر سرخ پوست را که بمی
ار بر سر داشت و چھره را با رنگھای لباس بوميان ملبس و سربند پرد

مختلف منقش کرده بود به من معرفی نمود و اين شخصی با زبان انگليسی 
آيم د اھل کدام کشوريد؟ گفتم که از کشور دوردستی میفصيح از من پرسي

  که پرشيا يا ايران نام دارد.
  

فت و با زبان گبمجرد شنيدن نام ايران چھره اين سرخ پوست از شادی ش
  »سالم عليکم، حال شما چطور است!«ارسی فصيحی گفت: ف
  
ست من از اين برخورد به حيرت افتادم ولی بزودی دريافتم که اين سرخ پو 

ئی مأمور خليج فارس بوده است که آمريکادر جنگ جھانی جزو ارتش 
مقدار ھفت ميليون تن مھمات و ذخائر از راه ايران به روسيه رسانده و 

و پيروزی متفقين را تسريع نمود و آن سرخ پوست نه شکست قواى ھيتلر 

                                                            
  نوباوگی -کودکی  - ١
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 ای از افراد عشيره خودتنھا خود زبان فارسی را فرا گرفته بلکه به عده
  ياد داده و از تمدن و فرھنگ باستانی ما نيز اطالعاتی کسب کرده است.

  
                                       ٔ                      کاش عده کثيری از مردم باختر زمين باندازه  آن سرخ پوست از کشور ای

دانستند که ايران به پيشرفت تمدن بشری چه من اطالعاتی داشتند و می
ی به که ايمان قطعی من است چه خدمتخدماتی کرده و در آينده نيز چنان

 کنم چرا ايرانفرھنگ و معارف جھانی انجام تواند داد. گاھی که فکر می
در ميان کشورھای خاورميانه بھتر از اين معروفيت ندارد دچار حيرت 

شوم، زيرا از ھرچه بگذريم ايران سھمی بزرگی در تمدن خاورميانه می
داشته و ثروت سرشاری از ذوق و ھنر و ادب و فلسفه به جھان غرب 

امروز بوسيله برنامه  آمريکاگونه که ملت وھبت کرده است و به ھمانم
کند ما از اوائل تاريخ ھای فنی به کشورھای ديگر میر کمکاصل چھا

  ايم.صادرکننده فرھنگ و ھنر به جھان بشريت بوده
  

ھای اخير که کشورھای خاورميانه در با وصف اين بايد گفت که در سال
اند مردم گيتی در ھر گوشه و مھمی پيدا کرده صحنه سياست جھانی قسمت

الع نسبت به سرزمين ما و کشور کھنسال کنار نسبت به ايران و کسب اط
  کنند.من بيشتر از پيش ابراز عالقه می

  
ای ھای جغرافيائی عالم يا خاورميانه، ايران يا پرشيا بطور برجستهدر نقشه

تر و مساحت آن دو برابر نمايان است. اين کشور از کشور آالسکا بزرگ
وئيس و ايتاليا ايالت تکزاس و از مجموع مساحت کشورھای فرانسه و س

و اسپانيا و پرتغال و بلژيک و لوکزامبورک بيشتر است. وضع جغرافيائی 
ايم ما طوری است که ھزاران سال نقطه اتصال خطوط يا چھارراه گيتی بوده

ھا مسافرت دم با کاروانقدر که در روزگاری که مرو اين نکته ھمان
ھای جت و موشککردند صادق بود، امروز نيز که قرن ھواپيماھای می

  کند.شونده است صدق میھدايت
  

جمعيت ايران به نسبت ھر کيلومتر مربع کم است ولی عده نفوس ما که 
بيست ميليون است دو برابر جمعيت کشور قاره مانند استراليا است. تھران 

ست يکی از شھرھايی است که در دنيا بسيار با سرعت که پايتخت من ا
بطوريکه جمعيت آن از زمان جنگ دوم جھانی (که توسعه پيدا کرده است 

پانصد ھزار نفر جمعيت داشت) تا امروز سه برابر شده و به يک ميليون 
 و پانصد ھزار نفر بالغ گرديده است.
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طور که در بسياری انالبته يکی از علل ازدياد نفوس تھران آن است که ھم
کن اصلی خويش را ٔ                   ه  کثيری از مردم مسااز کشورھای گيتی پيش آمده عد

ن اختيار کرده ّ              گذاشته و در شھر توط  رفته جمعيت پايتخت ما اند ولی رويھم                  
  بسرعت رو به فزونی رفته است.

  
قسمت بزرگی از کشور خشک و بی آب است ولی درقسمتھای ديگر مقدار 

ھای انبوه و مزارع برنج پوشيده است. سيار زياد و از جنگلباران ساليانه ب
ھا است که      ً                                 نسبتا  خشک کشور از ذوبان برفھای کوھستانھای آب قسمت

مانند حلقه ای گرداگرد فالت مرکزی ايران را احاطه کرده و غالب 
کنند. جز در ناحيه کوير در ساير نقاط ھائی ھم با يکديگر تقاطع میسلسله

ای نيست که از کوھستان فاصله بسيار داشته باشد. آبی را که ايران نقطه
ھا جاری است بوسيله حفر قنات به مزارع و قراء ستاناز اين کوھ

ايم و متخصصين ھای عميق کرده              ً                 رسانند و اخيرا  اقدام به حفر چاهمی
ھای جمعيتی که سه برابر جمعيت فعلی گويند که برای رفع نيازمندیمی

  ر ايران آب به قدر کافی وجود دارد.ايران باشد د
  

و در نقاط مختلف و فصول سال فرق  تفاوت آب و ھوا در ايران زياد است
کند، ھرچند به گمان من بايد ھمين اختالف آب و ھوا را يکی از نيروھای می

مؤثر شمرد. مردم کشور ما دارای نيروی بدنی فوق العاده ھستند و شايد 
ھائی نظير بينيم مردم ايران در ورزشاشد که میاين مسئله از تصادفات نب

المللی ھای بينار قوی ھستند و در مسابقهبرداری و کشتی بسيوزنه
ھا بيش از حد تناسب جمعيت کشور به دريافت ورزشکاران ما در اين رشته
  اند.جوائز قھرمانی نايل گشته

  
د شد شھرتی که ذکر خواھاز لحاظ ھوش و سرعت انتقال، مردم ايران چنان
ور به نظر ی در سراسر کشبسزا دارند و با توسعه و تعميم تعليمات اجبار

توان اميدوار بود که در آينده نيز ايرانيان در علم و ھنر و کشاورزی من می
  قيمتی خواھند داشت.و صنعت و بازرگانی سھم موثر و ذی

  
ث نفت ما يکی از لحاظ معادن ايران دارای منابع گرانبھا است. البته از حي

شھرت  از اين لحاظشويم و از توليد کنندگان بزرگ جھان محسوب می
ھا ايم. در خاورميانه صنعت نفت از ايران آغاز گرديده و طبق بررسیيافته

و تحقيقات علمی اخير، کشور من مانند کشتی بزرگی است که روی دريای 
مانده اين است که                                            ً       نفت قرار گرفته باشد. آنچه برای ديگران نسبتا  مجھول 

سنگ، آھن، مس،                  ً     قيمت ديگر مخصوصا  ذغالما دارای معادن گرانبھا و ذی



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------ƒ„ ---------------------> 
 

و بسياری از امالح شيميائی مانند بورات  ٢مانگانز، کروم، احجار کريمه 
وسولفات و نمك طبرزد ھستيم که با مقدار زياد قابل صدور وجود دارد و 

  ل مقدماتی است.برداری از آنھا در مراحھنوز استخراج و بھره
  

بزرگ نمک که مانند                 ً                               خاک ايران تقريبا  در تمام نقاط جز در ناحيه کوير 
کشور استراليا قسمتی بزرگ از فالت مرکزی ايران را فراگرفته حاصلخيز 
است. ھر جا آب به زمين قابل زراعت برسد، انواع مختلف محصول مانند 

و يونجه و چغندر  گندم و جو و ذرت و برنج و پنبه وسيب زمينی و ماش
ھای خوردنی مانند شود و سبزیقند و نيشکر و تنباکو و چای زراعت می

  آيد.کلم و شلغم و پياز و بادنجان و خيار و غيره به عمل می
  

                          ً    ھای پر آب و معطر آن مخصوصا  از اند از ميوهکسانی که به ايران آمده
مرکبات گوناگون  سيب و ھلو، زردآلو، انگور، گيالس، آلو، گالبی، انار و

واع خربزه و پسته و اند. اناز ليمو و نارنگی و خرما و زيتون لذت برده
در ايران رونق بسزايی  ٣رويد. تربيت مواشی فندق و بادام در کشور می

دارد و روستاييان و افراد عشاير ما که لباس قبيله مخصوص به خويش را 
رورش اغنام و ساير ھای کشور به پھا و جلگهپوشند در کوھستانمی

اورزی آغاز شده مواشی مشغولند. در چند سال اخير مکانيزه کردن کش
ای را که برای تقسيم امالک ميان روستائيان و است و درفصول بعد برنامه

  کشاورزان داريم و اجرای آن آغاز گشته است شرح خواھم داد.
  

عتنابھی صادر                     ً                                ما معموال مقدار نسبتا  قليلی مواد غذائی وارد و مقدار م
ست. قسمت عمده ما زياد ا            ً                          کنيم مخصوصا  صادرات ميوه و پسته وباداممی

رسد خاوياری که در بازارھای جھان به اسم خاويار روسی به فروش می
شود. و ساير کشورھا صادر می آمريکاآيد که به روسيه و از ايران می

يده از شمال (يکی از ظرفا گفته است که ماھی خاويار از نظر تفاوت عق
نست که بحر خزر به سواحل جنوبی آن مھاجرت کرده است. ولی حق اي

ھای گرم سواحل جنوب بحر ھا پيش از انقالب روسيه اين ماھی آبسال
ن و توليد و تکثير مرجح شناخته  ّ                               خزر يعنی سواحل ايران را برای توط                                 

  بود). شيالت ما دارای منابع بزرگی است که ھنوز دست نخورده است.

                                                            
  د فيروزه، الماس و زمردارزشمند مانن سنگ ھای کانی، - ٢
   حيوان ھای اھلی مانند گاو، گوسپند و بز... - ٣
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مردم از آنچه گفته شد، معلوم است که ھر چند ما محصوالتی که برای 
کنيم، ولی تازه قيمت است توليد میکشور ما و ساير نقاط جھان مفيد و ذی

ايم. مطابق آخرين استفاده از منابع طبيعی و انسانی ايران را آغاز کرده
د يگانه ايران شاي«گزارش رسمی که در کشور انگلستان انتشار يافته 

ترين امکانات کشور خاورميانه باشد که برای توسعه و پيشرفت دارای بزرگ
  »است.

  
ميانه بوده اشت (و شمار محل تالقی باختر و خاورايران در طول قرون بی

قسمتی از  ئیکنند که کشور ما از لحاظ جغرافياحتی بسياری فراموش می
ر به راه ابريشم بين چين ھائی که از طريق مشھوقاره آسيا است) و کاروان

آمدند و مرکز خود را در اين کشور ران میواروپا رفت و آمد داشتند، به اي
ھای قيمتی و ساير کاالھائی ھا ابريشم و سنگساختند. اين کاروانمستقر می

فروختند و يا را که از خاور دور خريده بودند در کشور ثروتمند ايران می
  فرستادند.به اروپا می                         ً به کشورھای ديگر و مخصوصا  

  
بسياری از مردم اروپا غذای خود را ھا پيش از کشف دنيای جديد که قرن

ھا در ظروف شکيل و کردند ايرانیروی زمين ريخته و با دست تناول می
مردم کشور ما  کردند.با نقش و نگار کاشی با قاشق و کارد صرف غذا می

تمدن مداوم و بدون انقطاع جھان  ترينتمدنی داشتند که باستثنای چين کھنه
گويم که در بعضی از موارد فرھنگ و تمدن ما اگر برود و شايد بشمار می

تر بوده است حمل بر مبالغه نشود. قدمت اين تمدن ھر چه از چين ھم عالی
باشد در اين نکته ھيچ جای انکار نيست که با تمدن باختری بيش از تمدن 

قرابت و خويشاوندی دارد. ايران يکی از چينی و يا ھمسايگان عرب ما 
ای نژاد آريائی است که ريشه نژاد قسمت بزرگی از ھترين سرزمينقديمی
شود. ما از لحاظ نژاد از اعراب که ھا و ملل اروپائی شمرده میئیآمريکا

از نژاد سامی ھستند بکلی جدا ھستيم و اين نکته در زبان فارسی نيز صادق 
ٔ  ھای ھند و اروپائی است که ريشه  ز خانواده زباناست زيرا زبان ما ا                             



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------ƒ‡ ---------------------> 
 

نگليسی و فرانسوی و آلمانی و ساير السنه مھم ملل باختری ھای ازبان
  است.

  
اند و پس ھا در تمادی قرون با افراد ساير نژادھا ازدواج کردهالبته ايرانی

از فتح ايران بوسيله اعراب عده معتنابھی از لغات تازی در زبان ما وارد 
برجای  شده است ولی اصالت نژادی و خصوصيات زبان ما تغيير نيافته و

  مانده است.
  

به خاطرم ھست که وقتی دريافتم که الله و آسيای بادی اصال از ايران به 
کشور ھالند رفته است در شگفت شدم. اين نکته را وابسته فرھنگی ھالند 

ر ھالندی اين نفکه شخص دانشمندی بود بمن گفت و به نظر من اگر يک
خواھد بود. دانشمند موضوع را اذعان کند در حقيقت آن جای ترديدی ن

ھای دقيق کشف کرده بود که اصل الله مذکور پس از مطالعات و بررسی
رويد و آسيای ھالندی يکنوع الله خودرويی بوده است که در کشور ما می

کرده و ر میھائی بوده است که در جنوب ايران کابادی نيز از روی آسيا
اند آنھا را ديده و طرح هنخستين دسته بازرگانان ھالندی که به ايران آمد

  اند.آنھا را اقتباس کرده
  

                         ً          اند و چوگان بازی نيز بدوا  در ايران بازی نرد را ايرانيان اختراع کرده
اند. پسته نيز از پيداشده و سالطين ما به آن عالقه مخصوص داشته

ھای                 ً                        و يونجه نيز بدوا  در ايران برای تغذيه اسبمحصوالت ايران بوده 
ای است که در ازمنه قديم ايرانيان ايرانی زراعت شده است. ھلو ميوهاصيل 

اند و بتدريج ھای طبيعی چين به دست آورده و آن را تربيت کردهاز جنگل
اند. گل سرخ نه تنھا نھال آن را به سواحل دريای مديترانه و اروپا برده

ن بار در ھای ايران را زينت بخشيده بلکه نخستيسال است که باغ ھزاران
 کشور ما غرس شده است.

  
گويند ياس کبود و نرگس و ياسمن نه تنھا اصال از ايران به که میچنان

ھای ايرانی خود ھای مختلف گيتی نامنقاط ديگر رفته بلکه ھنوز در زبان
و  آمريکامايع و در کشور اند. شربت که در ايران بشکل را نگاه داشته

ھا از مشروبات شود قرنبستنی  صرف میساير نقاط بشکل منجمد مانند 
از کلمه شيراز » شری«گوارای ايران بوده است. اسم شراب معروف به 

مشتق شده و اعراب در قرون وسطی آن را در اسپانيا رواج وطرز ساختن 
  اند.آن را ياد داده
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ار آشکار بوده است، امور علمی و ھنری نيز بسيھا در قدرت ابداع ايرانی
مثال ساعت آفتاب را ايرانيان اختراع کرده و اولين رصدخانه در که چنان

اين کشور برپا گشته و صفحه ساعت شمار که اينک شھرت عالمگير دارد 
کند، ولی است. ھرچند در ظاھر عجيب جلوه می در ايران اختراع شده

بن سينا که از دانشمندان و پزشکان مشھور شواھدی در دست است که ا
زيسته است به خواص ھزار سال پيش در اين کشور میيکايران است و 

برده است. اين سيلين آشنا بوده و آن را در معالجات خويش به کار میپنی
دانشمند در کتاب معروف خويش که در قرون وسطی در اروپا و ساير نقاط 

ھای آن ھنوز موجود رفت و نسخهشمار میگيتی معتبرترين کتب طبی ب
ھای دشوار تجويز شود برای التيام زخمروی نان بسته می است کپکی را که

 کرده و به پزشکان توصيه نموده است که روی نان مرطوب اين کپک را
وى زخم و بر رتھيه کنند و پس از آن با دقت از روی نان جمع کرده 

 ر الکساندر فلمينگ دانشمند انگليسی اينبگذارند. چندين قرن بعد از وی س
                                   ً               يوم نام نھاد و خواص طبی آن را مجددا  مورد مطالعه و کپک را پنيسيل

آزمايش قرار داد و داروئی را که اينک با نام پنيسيلين با مقادير زياد به 
ھا از افراد انسانی را از مرگ حتمی نجات بازار جھان آمده و جان ميليون

  نمود.بخشيده است تھيه 
  

ر شھرت ايران، در راھنمائی دانند که بيشتبسياری از مردم باختر زمين نمی
داری و سازمان کشوری است. استقرار روش تقسيم جھان به اصول مملکت

نفر استاندار (شھربان) اداره ھا که ھر استان بوسيله يککشور به استان
مکان نداشت، در شد و بدون يک چنين تشکيالتی اداره کشور پھناوری امی

  ايران آغاز گرديده است.

متعدد در عرض و طول کشور نيز نخستين بار در ايران به  ھایاحداث راه
ھا پيش از تشکيل امپراتورى روم ارتباط بين نقاط مرحله عمل درآمد و مدت

ھائی در فواصل بوسيله چاپارمنظم در کشور ما برقرار بود و چاپارخانه
ھای تازه نفس که در ھر ھای سلطنتی با اسبپيک معين ساخته شده بود و

کردند نامه ھارا از يک سوی کشور پھناور ايران در  انه عوض میچاپارخ
  رسانيدند.مدت پانزده روز به سوی ديگر می

  
تر تا چندين صد فرسنگ مسافت نيز با ترتيب رساندن اخبار بوسيله سريع

افروختن، آتش در آنھا و ديگر ھا و ھائی در ارتفاعات کوھستانساختن برج
  عالمات اخبار ميسر بود.

  
ايران يکی از نخستين کشورھائی است که به ضرب مسکوک اقدام کرده 
است. سکه طاليی دريك که داريوش کبير ضرب کرده بود، در دنيای قديم 
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بعنوان واحد پول معمول و رايج بود و جالب توجه اين است که اين سکه 
با ليره طالی انگليسی مساوی و سکه نقره داريوش قديمی از حيث وزن 

با سکه يک شلينگی انگليسی ھم وزن بوده است. ما در توحيد اوزان نيز 
و مقادير که امر بازرگانی را درداخله کشور پھناور ايران و خارج آن آسان 

ايم و ھمچنين يک روش منظم و متحدالشکل قدم بودهساخت پيشمی
ده بوديم که ساير کشورھا بتدريج از ما اقتباس حسابداری را معمول کر

  د.نمودن
  

                          ٔ                                      نخستين کشوری که امکان اداره  امپراتوری پھناوری را به ثبوت رسانيد 
کشور ايران بود. بسياری از خوانندگان اين کتاب، تاريخ امپراتوری روم 

ھا قبل از آغاز امپراتوری روم کشور پھناور اند ولی قرنرا خوانده
ايران در اوج عظمت خود بود و در طرز وصول ماليات و شاھنشاھی 
ھائی که امروز ھای نظامی و ساير دستگاهالمنفعه و سازماناقدامات عام

اساس تشکيالت کشورھای بزرگ است طريقه صحيح و منظمی را دنبال 
 کرد.می

 

کشور من مھد مذھبی بزرگ يعنی دين زرتشت و محل پرورش و قوام 
له مذھب شيعه که يکی از فرق بزرگ دين اسالم است مذاھب ديگر از جم

                                                           ً       من خود از معتقدين راسخ و استوار آن ھستم و در اين کتاب کرارا  درباب و 
آن بحث خواھم کرد بوده است. آئين زرتشتی را در قرن ششم پيش از ميالد 
زرتشت در ايران به وجود آورد. طبق عقيده ويليام جاکسون يکی از استادان 

ان قديم گذشته از دين يھود و مسيحيت در جھ«لم تطبيق اديان معتبر ع
قدر راست و تا  غيرممکن است بتوان کيشی جز آئين زرتشت يافت که اين

آن درجه شريف و با بزرگواری و تا آن حد در مسئله معاد جسمانی و بقای 
روح و آمدن منجی بشر و پاداش نيکوکاری و جزای بدی ارواح فناناپذير 

نسانی ه در کتاب مقدس وی اوستا مسطور است تسلی بخش فکر اکچنان
 ».باشد

  
ديگر از عقايدی که در ايران رواج يافته کيش مانوی است که مانی درقرن 

خواست از ميان ھمه عقايد مذھبی سوم ميالدی تعليم داده است. مانی می
که پيش از وی رواج داشت حقايق کلی و عمومی را به دست آورد و در 

شت و بودا يجه دينی مخصوص به وجود آورد که بر اصول عقايد زرتنت
گذاری شده بود و احتماال اولين کسی است که در قانون اديان به تلفيق بنيان

  حقايق موجود در مذاھب مختلف پرداخته است.
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اند گذشته از سھمی که روحانيون ايران در اشاعه حقايق دينی داشته
شود و           ً                        ی و مخصوصا  درآنچه به تصوف تعبير میايرانيان در ادبيات عرفان

  اند.ه پس از اسالم به اوج کمال خود رسيد مشھور بودهدر دور
  

آثار متصوفه توجه خاورشناسان مشھور مغرب زمين را به خود جلب کرده 
و روح صفا و محبت را که در آثار آنھا نسبت به تمام مردم جھان در جلوه 

ت با زيباترين زبان ادبی بيان شده ستايش گری است و در امثال و حکايا
                                          ً            البته ما در جھان از نظر شعر و ادب و مخصوصا  آثار شعرای  اند.کرده

مشھور مانند فردوسی و حافظ و سعدی و مولوی و خيام و ديگر استادان 
گويد ثروتی که از حيث ايم. يکی از فضالی دانشگاه کمبريج میبزرگ شھره

فارسی موجود است در ھيچ زبان ديگر نيست و حجم آثار ادبی در زبان 
اند ب مغرب زمين نيز که آثار ادبی ايران را به زبان فارسی خواندهساير طال

  کنند.عقيده وی را تصديق می

مناسبت نباشد که نظری اجمالی به تاريخ طوالنی کشور در اينجا شايد بی
زر و آن من انداخته شود. در عصر حجر مردم در کناره جنوبی بحر خ

کردند. در نزديکی گانی میدھد زندقسمتی که ايران کنونی را تشکيل می
تھران که پايتخت کشور من است آثار خرابه دھاتی پديدار است که 

دانند. سال قبل از ميالد مسيح می ٢٠٠٠شناسان آنھا را متعلق به باستان
ای بنام هدر حوالی کاشان که يکی از شھرھای مرکزی ايران است آثار قري

سی آن را مربوط به پنج ھزار شناشود که متخصصين باستانسيلک ديده می
اند. معلوم است که در آن عصر بسيار کھن ساکنين سال قبل از ميالد شناخته

ای به نقطه ديگر ايران از وضع بدويت و صحرانشينی و حرکت از نقطه
قراء سکونت برای شکار حيوانات و تحصيل قوت و غذا بدر آمده و در 

  اند.اغنام و مواشی پرداخته اختيار نموده و به امر کشاورزی و پرورش
  

ھای ئی در نزديکیآمريکاشناسان ايرانی و باستان )٢۴٩٧( ١٣٣٧در سال 
ای در قريه حسنلو که قريه

آذربايجان يعنی استان شمال 
غربی ايران است، جام طاليی 
بسيار شکيل و خوش نقش و 

کردند که گفته  نگاری را پيدا
شود يکی از بزرگترين می

کشفياتی است که از نظر 
شناسی تاکنون به عمل باستان

آمده است. اين جام و قلعه 
ھای ای که جام در خرابهکھنه
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کند که تاکنون کسی از تاريخ آنھا آن پيدا شده راز وجود ملتی را آشکار می
ٔ                 ه حمله  اقوام مجاور از آگاھی نداشته و در قرن نھم قبل از ميالد در نتيج      

فھماند که ھنوز اند. بنظر من اين واقعه به ما میحل شدهميان رفته و مضم
  ھای اوليه تمدن ايران اطالعات ما بسيار ناقص است.درباره دوره

 
ھزار و پانصد سال پيش از ميالد، قوم آريا که ملتی احتماال در حدود يک

الت ايران مسکن داشتند ملحق جديد بودند، به ساير اسالف ما که در ف
چند اين مطلب بطور قطع ثابت نشده ولی ممکن است اين مردم اند. ھرشده

از ناحيه جنوب روسيه مرکزی  به ايران آمده باشند. به ھر صورت اين 
مردم اسم خود را به کشور من دادند و خاک ما ايران يعنی خانه آرياھا 

مدند به دو گروه مھم يعنی مادھا و ھائی که به ايران آناميده شد. آريائی
  رود منشعب شدند.ھا که در تورات ذکری از ھر دو گروه میپارس

قسمت عمده  مادھا در شمال غربی ايران کنونی سکونت اختيار کردند، ولی 
تر متوطن گشتند. از اين دو گروه آريائی نژاد ھای جنوبیھا در قسمتپارس

ھا بود و دارای اسب و مواشى و ز پارستمدن مادھا در بادی امر بيشتر ا
دار و ارابه نظامی و سگ پاسبان ھای چرخھای گوسفند و بز و گردونههگل

                                        ً دانستند. در قرن ششم قبل از ميالد و تقريبا  بودند و خواندن و نوشتن می
يکصد و پنجاه سال پس از بنيان شھر روم مادھا امپراتورى پھناورى 

ورده ديگر قبايل و اقوام را به تبعيت خود درآھا و تشکيل داده و پارس
بودند و پايتختی زيبا بنام ھکمتانه در شمال غربی ايران نزديک شھر ھمدان 

  شود.ای که در اين کتاب است ديده میکنونی ساختند که در نقشه

  

آمدند ولی برای خود پادشاه ھا ھرچند از اتباع مادھا به شمار میپارس
را بنام آنھا سيروس اول يا کوروش سلسله ھخامنشی داشتند که يکی از 

ای که خود يکی از افراد آن بود تأسيس نمود. کوروش کبير که از قبيله
قبل از ميالد مسيح سلطنت کرد يکی از مردان  ۵٢٩مھم تا  ۵۵٩سال 
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پرکار و زبردست تاريخ گيتی است. وی پايتخت مادھا را مسخر کرد و دولت 
نگاه تمام نواحی ايران کنونی را در تحت اطاعت دولت آنھا را برانداخت. آ

ھا عقيده دارند، که بعضیواحدی درآورده يکی از نخستين (و شايد چنان
مستقل جھان را تأسيس نمود. پس از آنکه بر ايران  اینخستين) کشورھ

مود نتسلط کامل يافت عزم خويش را به ايجاد يک امپراتوری وسيع جزم 
لطنت او و پسرش کمبوجيه دھد در دوران سادت میکه تاريخ شھوچنان

کشور شاھنشاھی ايران بزرگترين امپراتوری جھان گرديد و تا آن تاريخ 
که دکتر کن در اتوری پھناوری نديده بود. چنانچشم جھانيان چنين امپر
امپراتوری ھخامنشی «نويسد: می» کاروان«کتاب خود موسوم به 

ھائی يتی است، زيرا در اين امپراتوری دولتترين امپراتوری حقيقی گقديم
د که ھمه تحت اطاعت يک شاھنشاه کشورھای مختلف را اداره بودن
  .»کردندمی
  

ھای ديگری در کشور مصر و سومر و بابل سلطنتھرچند در دوره مفرغ 
و چين و غير آنھا وجود داشت ولی اين کشورھا فاقد آن تشکيالت فنی 

تسريع درامر مواصالت و ارتباطات به وجود آورده بودند که ايرانيان برای 
بودند و وجود يک چنين سازمان منظمی برای اداره قلمرو پھناوری از 

سازمانی نظير آنچه ايرانيان داشتند سيصد سال  ينلوازم بود. در کشور چ
  پس از آغاز دوره ھخامنشی بوجود آمد.

  
گرديد تنھا بر پايه ريزی اساس شاھنشاھی ايران که بدست کوروش کبير پی

المللی ومدارا نيز مستقر که بر عدالت بينگشائی نھاده نشده بود بلجھان
آداب و رسوم آنھا مورد بود. حقوق تمام ملل تابعه محفوظ و قوانين و 

                                                     ً              احترام بود. در حقيقت کيفيت نخستين امپراتوری ما تقريبا  مانند سازمان 
 در جھان به وجود آمده      ً مجددا  سال  ٢۵٠٠ملل متحد بود که امروز پس از 

  است.
  

در ميان پادشاھان بزرگ که جانشين کامبوجيه شدند داريوش اول و 
در اداره کشور پھناور ايران دارای آن  ،خشايارشا را بايد نام برد که ھر دو

نبوغ و لياقت و روشن فکری بودند که جھان متمدن آن را ويژه مردم 
 داند.سرزمين ما می

  
الد، يعنی در اوج عظمت شاھنشاھی ايران حدود کشور از ميقبل  ۵٠٠در 

باستانی ما شامل قسمت بزرگی از خاورميانه امروزه (جز شبه جزيره 
حی وسيع ديگر بوده است. حد شرقی آن به رودخانه سند عربستان) و نوا

رسيد و در غرب شامل در ھندوستان و حد شمالی آن به جنوب روسيه می
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ای مديترانه يعنی قسمت اعظم يونان امروزه و تمام ھای ساحلی دريقسمت
  ترکيه و قبرس و مصر بوده است.

  
سال قبل  ١١۵ حدود کشور شاھنشاھی ايران مانند امپراتوری روم که در

              ً       کرد ولی تقريبا  در طی ازميالد به اوج عظمت رسيد در طول زمان تغيير می
بود. مفھوم و  دو قرن متوالی شامل قسمت اعظم دنيای متمدن آن زمان

توان از عبارات مندرج در روی سنگ معنای شاھنشاھی واقعی را می
 ۴۵٨تا  ۵٢١آرامگاه داريوش اول که از مردان مشھور تاريخ است و از 
من داريوش «قبل از ميالد شاھنشاھی کرد درک نمود که نوشته شده است 

است براين ھا باشم و مدتپادشاه بزرگ ايران و شاھنشاه ملل گوناگون می
  ».کنمرسد سلطنت میدنيای بزرگ عظيم که به نقاط دوردست می

  
ولی  قبل از ميالد اسکندر مقدونی کشور ايران را مسخر کرد ٣٣١در سال 

ررسيد يونانيھا نتوانستند شيرازه حکومت سھشت سال بعد که مرگ وی 
 نوين خود را حفظ نمايند. سلوکوس از سرداران اسکندر موفق شد در يکی

ھای کشور شاھنشاھی دستگاه سلطنتی برای خود ايجاد کند که از قسمت
داشت. ھر چند اين حکومت  ايران نيز جزو آن بود و مدت يک قرن دوام

ٔ                         يک نظر بمنزله  اشغال ايران بدست يونانی از شد، ولی در واقع ھا تلقی می            
ا اينطور نبود زيرا اين مھاجمين يونانی آداب و رسوم و سنن ايرانی ر

پذيرفته و با زنان ايرانی ازدواج کردند و در اداره کشور خود به ايرانيان 
ش مستھلک جستند و عاقبت تمدن و فرھنگ ايران آنھا را در خويتوسل می

  ساخت.
  

ھا که از قبايل متمدن آريائی شمال قبل از ميالد پارت ٢۴٨در حدود سال 
را بر انداخته و شرقی ايران بودند دستگاه سلطنت جانشينان سلوکوس 

بيش از چھار قرن بر ايران حکومت نمودند در اين نوبت نيز تمدن عالی 
وم ايرانی را اختيار کرده که آداب و رسذ کامل يافت چنانايرانی در آنھا نفو

و خدايان ايرانی را پرستيده و سنن دوران ھخامنشی را معمول ساختند. 
ھای بين ر ايران بود. جنگھا عصر احياء روح ناسيوناليزم ددوره پارت

                                          ً                        ايران و روم در اين دوره بطور متناوب تقريبا  سه قرن به طول انجاميد. 
را به سمت مشرق توسعه دھند  ھا سعی داشتند که امپراتوری خودرومی

ھا بعلت تربيت سواران کردند و مدتھا در مقابل آنھا مقاومت میولی پارت
ھای اروپايی قرون وسطی ليهاسلحه که در حقيقت سرمشق شواسنگين
ھا ناچار اند، بر سپاھيان رومی کامال برتری فنی داشتند. عاقبت رومیبوده

نند (البته اين اولين باری نبوده است که ھا تقليد کشدند از ابداعات پارت
اند، زيرا خشايارشا در جنگھای ھا از فنون نظامی ايران تقليد کردهرومی

شود بکاربرد و پس از ا که بر روی قايق کشيده میھا پلی رخود با يونانی



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------„ƒ ---------------------> 
 

چھار قرن اين اختراع مورد استفاده قيصر و ھانيبال قرار گرفت). بطورکلی 
پراتوری ايران و روم ھمان رودخانه فرات بود که از سرحد بين دوام

  گذشت.کشورھای سوريه و عراق امروزه می
  

امحدودی در مقابل نيروی روم ھا تنھا ملتی بودند که توانستند مدت نايرانی
درپی به تسخير ھای پیھا باوجود جنگدر نتيجه رومیمقاومت نمايند و 

  کشور توفيق نيافتند.
  

بعد از ميالد يکی از رھبران ايرانی بنام اردشير که  ٢٢۴در حدود سال 
ھا بود بر عليه آنھا پادشاه اياالت جنوبی ايران يعنی فارس و تابع پارت

ھا لسله جديدی تأسيس کرد و پس از سه نبرد بزرگ با پارتبرخاست و س
بعد از ميالد در اثر سومين نبرد، اردوان پادشاه  ٢٢۶در پايان در سال 

در جنگ تن به تن کشته و سلسله جديدی را که ھمان سلسله پارت را 
ساسانيان است تأسيس نمود. سلسله ساسانی بيش از چھارصد سال يعنی 

(از زمان پياده شدن مسيحيان  آمريکاريخ کشورھای متحده دو برابر دوره تا
بدنيای جديد تا امروز، يا از زمان سلطنت اليزابت ملکه انگلستان تاکنون) 

  اشت.دوام د
  

در عصر ساسانيان افتخارات زمان ھخامنشی تجديد گرديد و ھنر و تمدن 
که  ھائیايران بار ديگر به اوج عظمت خود رسيد و اختراعات و پيشرفت

شھرت خاصی به ما داده است از يادگارھای اين دوره است. ھمچنين مذھب 
دوباره رونق زرتشتی که مذھبی عميق و با روح دوران ھخامنشی بود 

 گرفت و دين رسمی کشور ايران گرديد.
  

ساختند و ھنوز در نقاط مختلف ايران ساسانيان ابنيه مستحکم با دوام می
  شود.ھای آن عھد ديده میابد و قلعهآثاری از کاخ ھای مجلل و مع

  
پس از ميالد) که يکی از بزرگترين  ۵٧٩- ۵٣١خسرو انوشيروان (

ھا ھا و کاروانسراھای مستحکمی که قافلهھا، پلپادشاھان ساسانی بود راه
سوی ايران بنا گذراندند، در سراسر کشور ايران و آنشب را در آن می

ھای عظيم و طرز نگاھداری آب در نمود. کشاورزى را بوسيله سدبندي
ھا را به ھای زيرزمينی که به قنات معروف است و آب کوھستانجوی

  ه داد.رساند توسعاراضی زراعتی می
  

دادند و شاپور اول، والريان ساسانيان اغلب ارتشی روم را شکست می
رفته مرز بين امپراتور روم را در جنگی اسير و زندانی ساخت. ولی رويھم
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کرد. از ھا تجاوز نمیامپراتوری ايران و روم از ھمان حدود زمان پارتدو 
روسيه و از طرف ديگر نوشيروان حدود قلمرو خود را ازشمال بداخله 

وی به عربستان حمله کرد و داد. مشرق بداخله افغانستان فعلی توسعه 
ارتش عرب را شکست داد و تا يمن کنونی که در انتھای شبه جزيره 

  قرار گرفته پيشرفت نمود. عربستان

پس از آنکه روميان در قرن چھارم ميالدی دين مسيحيت را پذيرفتند جنگ 
ٔ           شرقی جنبه مذھبی پيدا کرد و خطه  ارمنستان بين ايران و امپراتوری روم                               

  النزاع دو امپراتوری قرار گرفت.مابه
  

ھی با شدند گادر خالل اين احوال قبائل ترک که روز به روز نيرومندتر می
ه فرسوده کردند و سرانجام نيروی ھر سايران و زمانی با روم اتحاد می

گرديد و از کار افتاد و در سازمان کشوری ايران و دستگاه روحانی زرتشتی 
ذيرفته ضعف و فساد رخنه يافت تا روزی که اعراب که دين اسالم را پ

روی شاھنشاھی بعد از ميالد ني ۶۴١بودند، به ايران حمله کردند و در سال 
  ران را شکست دادند.اي

ھا مانند ساير مھاجمين پيشتر از آنھا، دريافتند که روح ايرانی تزلزل عرب
که با وجود آنکه مذھب زرتشتی از ناپذير و غيرقابل شکست است. چنان

پيروان آن دين باقی ماندند تمدن و فرھنگ بين رفت و فقط عده قليلی از 
طور که دانشمندان عرب مانند ابن خلدون و ھمانايرانی پيروز بود و چون 

تمدن ايران بر تمدن عرب برتر بود شگفتی نداشت  مسعودی اذعان دارند
که مامورين کشوری و دانشمندان و صنعتگران ايرانی مصادر امور مھم 

  کشوری بشوند.
  

دتی نيز ايرانيان کامال تسليم عرب نشدند و از نظر احساسات در امور عقي
کم در مقابل مذھب تسنن عرب مھاجم به مذھب تشيع گرويدند.  ،ملی کم

ھا جانشين روحانی حضرت محمد  شيعه ھا سه خليفه اول را که بعقيده سنی
السالم بودند قبول نداشتند، بلکه معتقد بوده و ھستند که جانشين پيغمبر عليه

و که اسالم داماد او حضرت علی ابن ابيطالب عليه السالم است که فرزند ا
غلوب و امام سوم شيعيان است با دختر پادشاه ايران که در حمله عرب م

در آن گير و دار بقتل رسيده بود ازدواج نمود. بطور کلی امروزه اکثريت 
سالمی کنيم که اختالف فرق اولی ما سعی میبزرگ ملت من شيعی مذھبند 

اسالم را مورد اھميت قرار ندھيم و برعکس خود را عضو جامعه مذھبی 
ميليون نفر پيرو دارد و بزرگترين خانواده مذھبی دنيا بعد  ۴٠٠که بيش از 

  .رود بدانيماز مذاھب مسيحی بشمار می
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       ً    ھا اسما  بر بعد از ميالد عرب ١٢۵٨تا  ۶۵١در طی ششصد سال يعنی از 
ھا بتدريج بر عليه آنھا برخاستند و در کردند، ولی ايرانیايران حکومت می

                ً                      دا شدند که ظاھرا  تابع خلفای عرب بودند ايران حکمرانانی پي نقاط مختلف
که در حقيقت دوره افزود چنانولی روز به روز بر استقالل آنھا می

حکمرانی عرب بر ايران از دويست سال تجاوز ننمود. در اين مدت سلسله 
سالطينی در ايران پيدا شدند که برخی از آنھا قدرت و شھرت يافتند مانند 

ه آنھا تا قسمت بزرگی از ھندوستان توسعه ه غزنوی که حدود سلطسلسل
داشت. برخی از پادشاھانی که در طی اين شش قرن در ايران به سلطنت 
رسيدند از مشوقين و حاميان ادبيات پارسی بودند و توسعه و تجديد حيات 
زبان و ادب پارسی به تشويق و حمايت آنھا صورت پذير گرديد. فردوسی 

  ن درخشان اين دوره است.ھور ايران از ستارگاشاعر مش
  

در قرن يازدھم و دوازدھم ميالدی در دوره سلطنت سلسله سلجوقی (که از 
مردم آسيای مرکزی بودند) بار ديگر ايران به شکل کشور واحدی درآمد. 

ھا سوريه و مصر را تصرف نمودند و عظمت شاھنشاھی ايران را سلجوقی
جقه از مشوقين بزرگ ھنر و استانی رسانيدند. سالتقريبا به پايه دوران ب

دانش بودند و در دوره آنھا علوم و فنون در ايران رواج و رونق يافت. 
شاعر و رياضی دان و منجم معروف به حکيم عمر خيام از جمله دانشمندان 

شمار آن عصر است که از حمايت و تشويق پادشاھان سلجوقی برخوردار بی
به ايران حمله کردند و اين حادثه ھا ر اين دوره مغولبوده است. در اواخ

يکی از بزرگترين باليای تاريخی بود که به کشور من و ساير کشورھای 
کنم چرا مردم اصرار ھمسايه ما در خاورميانه روی آورد. گاھی تعجب می

بعد از ميالد ايران  ١٢٢٠دارند که چنگيزخان رئيس مغول را (که در حدود 
که ما ورند در صورتیای درآمود) بصورت شخصيت افسانهرا تسخير ن
رحمانه او و سپاھيان ھای بیعامھا و غارت و قتلتوانيم شقاوتھرگز نمی

وی را فراموش کنيم زيرا آنھا تمام شھرھای مترقی ما را نابود ساخته و 
از مردان و زنان و بدون احساس ھيچگونه پشيمانی صدھا ھزار نفر 

 ه ما را قتل عام کردند.کودکان بيگنا
  
ھا مدت يک قرن در ايران حکمفرمائی کردند. پس از آنھا ھجوم مغول 

تيمور لنگ پيش آمد که از ترکان آسيای مرکزی و اصال از نژاد مغول بود 
ای تاريخ به حساب آمده در جنايت از چنگيز و با اينکه از اشخاص افسانه

خ کشف نان او در ايران تا تاريمدت حکومت تيمور و جانشي نداشت.پای کم 
رحمانه اين بوسيله کريستف کلمب ادامه داشت. در اثر کشتار بی آمريکا

ھا نفر تقليل يافت. ولی تمدن ما بطور قبايل غارتگر جمعيت کشور ما ميليون
که معجزه آسائی دوام پيدا کرد و علم و ھنر پيشرفت نمود. چنان

 رياضی توسعه يافته شعرای بزرگی ھائی در ايران بناشد، علومخانهرصد
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مانند سعدی و حافظ آثار ادبی جاويدان خود را به وجود آوردند و يکبار 
ديگر تمدن ما بر نيروی مھاجم فائق آمد و آنھا را متمدن ساخت تا آنجا که 

مجللی ھای از پشيمانی کردار قبلی خود حامی دانشمندان شدند و ساختمان
ا در ھندوستان نيز ھنوز باقی است. زبان و ادبيات مبنا نمودند که آثار آنھا 

نفوذ کرد و مدت پانصد سال زبان فارسی زبان ادبی آن ديار بشمار آمد و 
مردم به خواندن شاھکارھای ادبی ما رغبت فراوان پيدا کردند. پادشاھان 

اداری نمودند و تا  مغول ھندوستان زبان فارسی را زبان رسمی درباری و
بان اردو نيز که امروز ھا اين وضع برقرار بود. زنگليسزمان تسلط ا

کنند با زبان فارسی ھا مردم در شبه قاره ھندوستان به آن تکلم میميليون
  ارتباط نزديک دارد و از آن مايه و توشه فراوان برگرفته است.

  
يرانی مھاجمين قھرمانان ا ميالدی) ١٤٩٩= ٢٠٣٧( ھجری ٨٧٧در سال 

از سالطين ايرانی ساختند و دوره سلسله مھم ديگری بيگانه را منقرض 
يعنی دوره صفويه آغاز گرديد. بعضی از دانشمندان معتقدند که صفويه از 

باشند ولی مسلم آن است که اين دودمان از آغاز اعقاب پيغمبر اکرم می
و از تقويت و  سلطنت خود، مذھب تشيع را مذھب رسمی ايران قرارداده

  اند.نکردهرواج آن فروگذار 
   

 )٢١٦٧ -٢١٢٥( ھجری ١٠٠٧تا  ٩۶۵شاه عباس کبير که از سال 
سلطنت نمود معروفترين سالطين خاندان صفويه است. در دوره سلطنت 
اين پادشاه، ايران به رفاه و آسايشی رسيد که نظير آن را در طول چند قرن 

شھرت او اصفھان در تمام دنيای متمدن به خود نديده بود. پايتخت مجلل 
ھمان عظمت را در آن شھر مشاھده نمود. وی  توان آثاريافت و امروز می

صنعتگران ماھر را از داخل و خارج کشور گرد آورد و صنعت قاليبافی 
ھای ابريشمی و مخمل زربفت و فلزکاری و ايران را توسعه داد. قالی

عماری دوره صفويه ھنوز نظير                     ً      سازی و کاشی و مخصوصا  سبک مسفال
متعدد ساخت و مانند کوروش بزرگ ھای ا نکرده است. شاه عباس راهپيد

پيش از وی، و پدرم پس از وی، راھزنی و ھرج و مرج را در سراسر 
کن کرد. وی با مساعدت برادران شرلی انگليسی اولين آرتش کشور ريشه

الطوايفی را بر ملوک نوين را در ايران تأسيس نمود و در نتيجه بنياد
  انداخت.

  
شاه عباس پادشاه مقتدری بود ولی متأسفانه به خانواده خود حسادت 

رحمی وقساوت خاصی داشت. نتيجه اين ميورزيد و نسبت به آنھا بی
حسادت آن بود که فرزندان و اعقاب وی برای زمامداری کشور و نگاھبانی 

 )٢٢٧٩( ١١١٩که در سال تاج و تخت ايران رشد و تربيت نيافتند چنان
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افغانی ايران را مسخر کردند و ھر چند ديری نگذشت که از کشور مھاجمين 
ما رانده شدند ولی تا مدتی ايران را به يک انحطاط 

 موقت دچار ساختند.
   

يک سردار ايرانی که از ) ٢٢٧٣( ١١١٣در سال 
ھای معمولی بود بنياد متزلزل سلسله صفوی را خانواده

  تأسيس نمود.برانداخت و بنام نادرشاه سلسله افشار را 
  

ھا و نادر شاه که به ناپلئون ايران معروف است افغان
ھا را از نقاطی که به حيطه تصرف خود ھا و روسترک

آورده بودند بيرون راند و دولت مرکزی مقتدری ايجاد 
و بار ديگر وحدت کشور را تثبيت نمود. وی ھندوستان 
را مسخر ساخته و تا دھلی پيش رفت و مظفرانه به 

  ان بازگشت.اير
در دوره بعد يعنی دوره زنديه، ايران در آرامش و 

يک نفر ايرانی ) ٢٣٣٢( ١١٧٢سکون بود تا آنکه در 
ھای ناحيه مشرق دريای خزر سلسله از خانواده ترک

  قاجار را تأسيس نمود.
  

که به دست  )٢۴۶۴( ھجری ١٣٠۴سلسله قاجار با وجود اينکه تا سال 
رين تر کشور فرمانروايی داشت يکی از ضعيف                      ً  پدرم منقرض گشت متواليا  ب

ھا رود. پادشاھان قاجار در مقابل نفوذ خارجیھای ايران به شمار میسلسله
در ايران مقاومت بسيار ضعيفی داشتند، و ضعف سياست آنان موجب شد 

کرد. اين سالطين یھا را به مداخله در امور داخلی ما تشويق مکه خارجی
دادند ولی در  اندازه در امور کشوریدخالت و نفوذ بیبه روحانيون اجازه 

کردند. و چند تن از آخرين مقابل راھزنان و عشاير اظھار ضعف می
پادشاھان اين سلسله در اثر نداشتن نقشه و ھدف سياسی و اسراف و تبذير 

زينه گزاف داشت کشور         ً                                  و مخصوصا  عالقه به سفرھای خارج از ايران که ھ
خود ناچار به ھای مسرفانه يدند و برای تأمين ھزينهرا به افالس کشان

   استقراض از اجانب گشته و خود را جيره خوار و مديون آنھا ساخته بودند.
  

من ميل ندارم که نسبت به قاجاريه بيش از حد با تندی و حدت اظھارنظر 
رم نسبت به آنھا کرد طرفداری کنم تا وانمود شود که از رفتاری که پد

اند. ای بودهشخاص برجستهبه اعتقاد من بعضی از سالطين قاجار ا ام.کرده
مثال آغامحمد خان مؤسس و سرسلسله قاجار سربازی اليق ودلير بود که 
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آشامی معروف است بار ديگر وحدت کشور ايران ھر چند به سفاکی و خون
  را تثبيت کرد.

  
مسافرت کرده و ن پادشاه کشور ايران بود که به اروپا ناصرالدين شاه اولي

که حاوی مطالب جالبی است. مثال ھنگامی که ای نگاشته است سفرنامه
آھن افتاد پيش خود تصور کرد اسبی اولين بار چشمش به لوکوموتيو راه

که از اندازد اما ھميناند که آن را به حرکت میرا در جوف آن پنھان داشته
ھا را به دا کرد و بلژيکیآن آگاه گرديد بدان اشتياق فراوانی پيرموز فنی 
ھنی بطول نه کيلومتر ميان تھران و شھر ری دعوت نمود و آکشيدن راه

پوشند ملبس شوند می هھائی که بازيگران بالدستور داد زنان دربار با دامن
   ولی اين سليقه، پسند واقع نشد.

  
يه غرب اتفاق عقيده دارند که سلسله قاجارام مورخان شرقی و که ديدهچنان

ست. اما نبايد از نظر دور داشت که ھای برجسته ايران نبوده ااز سلسله
ھای استعماری روسی و ای بود که با رقابت سياستقاجاريه اولين سلسله

توان کرد که رضاشاه در مقابل انگليسی مواجه گرديد، با آنکه انکار نمی
  ھوش و مھارت بيشتری نشان داد. تھديدات امپرياليستی

  
ايد اذعان کرد که در دوره طوالنی سلطنت قاجاريه که کشورھای طور بھمين

پيمودند، ايران آنقدر متوقف بسرعت مراحل ترقی را می آمريکااروپا و 
شد در سير قھقرائی است. روزی که ايران نيازمند مانده بود که پنداشته می

اجار آھنگی با جھان متمدن و ترقيات علمی و صنعتی آن بود سالطين قھم
  در وظيفه خويش بسيار قصور کردند.

  
ھا و اين نام سلسله پارتپدرم که مؤسس سلسله کنونی پھلوى است (و 

اسم قديم زبان فارسی است) بخوبی متوجه اين ضرورت گرديد و در حيات 
اقتصادی و اجتماعی ايران تحول اساسی بوجود آورد. پس از آنکه در 

يه را با تغييرات من نيز ھمان رو جانشين پدرم شدم )٢۴٨٠( ھجری ١٣٢٠
 پيروی نمودم.            ً                      مھمی که بعدا  بدان اشاره خواھم کرد 

  
 ٣٣٠امروز وطن من مظھر اختالط تمدن شرق و غرب است. روزی که در 

قبل از ميالد اسکندر تخت جمشيد پايتخت مجلل ما را آتش زد و سپاھيانش 
ھا شاھنشاھی قرن کردند از زمان تاسيس اولين سلسلهايران را تسخير می

اند اھده نمودهھای روم و تخت جمشيد را مشگذشت. اشخاصی که خرابهمی
اند تر است اشاره کردهبه عظمت و شکوه تخت جمشيد که از روم قديمی
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ھای ايران ای از پيشرفتھای زندهولی امروز در کنار ھمين خرابه ھا نشانه
  خورد.کنونی بچشم می

  
رحوالی تخت جمشيد واقع نوب مرکزی ايران که ددر شيراز شھر زيبای ج

ھائی پر از سوری و بھارنارنج  نشست و از توان در کنار گلزارشده می
زيسته و ھنوز شادابی و اشعار جاويدان حافظ که ششصد سال پيش می

طراوت خود را از دست نداده مشام جان را معطر ساخت و در زير آسمان 
بل که ھميشه مورد عالقه و اشاره شعرای ما نيلگون آن از آواز دلنشين بل

بموازات اين مظاھر طبيعت که غذای روح بوده است طربناکی يافت. اما 
ھای خاورميانه را بنا شود در شيراز يکی از بھترين بيمارستانمحسوب می

ايم (بايد بگويم که نموده و تشکيالت آب تصفيه شده در آنجا تاسيس کرده
ت مديون يک نفر خيرخواه ايرانی ھستيم که ثروت در انجام اين اقداما

دست آورده و در کشور خويش صرف اين خويش را در  نيويورک به 
خدمات اجتماعی کرده است) ھمچنين برای شيراز در نظر است دانشگاھی 
جديد بنا کنيم که معماری آن مطابق ذوق معماری باستانی ما باشد و روش 

  اقتباس گردد. يکاآمرھای تعليمی آن از دانشگاه
  

له چھارپايان آرد در اصفھان پايتخت باشکوه شاه عباس ھنوز غله را بوسي
بندند تا ھای چھارپايان را در موقع کار میکنند (مطابق رسم قديم چشممی

توان ھنر صنعتگران در ھنگام چرخانيدن آسيا گيج نشوند). در آن شھر می
ه کمال معماری عالی ميدان بزرگ قديمی را در نقره کاری مشاھده نمود و ب

ه عباس کبير در آن به تماشای اصفھان که به ميدان شاه معروف است و شا
پرداخت نظر اعجاب انداخت.  امروز در ھمين شھر بازی چوگان می

ھای متعدد ريسندگی و بافندگی به سبک جديد وجود دارد که بوسيله کارخانه
توان اقداماتی را که د و میشومھندسين و متخصصين خارجی اداره می

د. در خارج شھر تھران شود مشاھده نموبرای آبادی و عمران شھر می
شود که کاالھای گوناگون را از نقاط دوردست ھای شتر ديده میھنوز قافله
ھای مھتاب عبور اين قوافل و صدای زنگ شترھا آورند. در شببه شھر می

توان در باغھای خرم و ھنوز می عالمی بسيار شاعرانه و فرح بخش دارد.
ھای است نشست و در کنار جویمحصور تھران که پر از انواع گل و ميوه 

ھا و خروش آبشارھا گوش فراداد و به قلل آب روان به آھنگ دلنشين مرغ
شوند نظر ھای چنار ديده میپوشيده از برف البرز که از ماورای درخت

دانشگاه تھران که توسط پدرم بناشده  توان درانداخت. در ھمين شھر ھم می
شد با محصلين پزشکی در برابر پرده بادانشجو می ١١،٠٠٠و فعال دارای 

تلويزيون قرارگرفت و عمليات جراحی را در بيمارستان دانشگاه از نزديك 
مشاھده کرد. در موقعی که به استقبال آشنائی به فرودگاه عظيم و جديد 

المللی ساخته شده ھواپيمای جت بينتھران که طبق مقتضيات عصر 
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ھای ھا و نمايشگاهطول آن مغازهھای عريضی که در رويد از خيابانمی
گذريد و با بانوانی که عده زيادی از آنھا به زيبا و جديد وجود دارد می

البسه آخرين مدل پاريس و بعضی با چادر ملبس ھستند، برخورد خواھيد 
  کرد.

  
کشوری که عظمت و فرھنگ  آرزوی خود را در ايجاددر فصول آينده اميد و 

ترقيات عصر امروز درآميخته باشد شرح خواھم  و تمدن کھنسال خود را با
  داد.

  
ترين تمدن مداوم جھان ھستيم و ملت ما از بطوريکه گفتم ما دارای کھنسال

توان بدون اغراق مرتبط است و حتی میلحاظ نژاد و زبان با ملل باختر 
ه است. امروز از ای از اصول تمدن جديد غربی از ايران آغاز شدگفت پاره
ھوشياری نتايج حاصل از تمدن جديد غرب را اختيار کرده و به  روی کمال

افزائيم و اين اميد نامعقولی نيست که به ايجاد گنجينه گرانبھای کشور می
ھا يک ترکيب و امتزاج جديدی از تمدن شرق و غرب توفيق يابيم. ايران تن

از لحاظ جغرافيائی در چھار راه شرق و غرب قرار نگرفته بلکه عوامل 
  يگر نيز اين موقعيت را برای کشور ما به وجود آورده است.د
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 فصل دوم

  تحوالتي كه پدرم در ايران ايجاد كرد
  

نگرم بعضی نکات خاص ھرگاه به تاريخ باستانی و پرارزش کشور خود می
ھا ھميشه به داشتن استقالل . مثال اينکه ايرانیکندتوجه مرا به خود جلب می

بی قيد و بند رانندگان اند. من با اشخاصی که رفتار فردی معروف بوده
تی ندارم شناسند مخالفھای تھران را مظھر اين استقالل فردی میتاکسی

(روزی که رانندگان تاکسی اعتصاب کردند شھر تھران مانند آن بود که در 
شی عظيمی فرورفته است) ولی شک نيست که در طی يک سکوت و خامو

ر موارد بسيار بطرق ھزاران سال تاريخ کشور ما اين حس استقالل فردی د
ب و تر تجلی کرده است و تھاجمات تاريخی و استيالی موقتی اجانعميق

ساير جرياناتی که بر اين کشور وارد شده ھرگز نتوانسته است يك فرد 
راز نيات خويش مانع آيد. از اين جھت ما در اين معمولی ايرانی را از اب

ر نمايش استقالل فردی از ھا (که رانندگان تاکسی آنھا دسجيه به فرانسوی
که ايران  رانندگان ما پای کم ندارند) شبيه ھستيم، و تعجب آور نيست

 آمريکاھمچنين ما در اين مورد با ملت  ٤ لقب يافته باشد.» فرانسه آسيا«
با ھم  ئیآمريکاھا و مين جھت است که ايرانیاريم، و به ھوجه تشابه د
که صدھا نفر از دانشجويان ايرانی که ھر سال شوند، چنانسازگار می

امه تحصيل خود کنند بدون استثنا از اقامت و ادعزيمت می آمريکابصوب 
ھائی که در کشور من کار ئیآمريکادر آن ديار بسيار راضی و مسرورند و 

جتماعی مردم وطن ما شرکت نيز بطور آزاد و طبيعی در زندگی ا کنندمی
  جويند.می
  

اند و ھرکس طالب ايرانيان ھميشه در ميھمان نوازی شھرت بسزائی داشته
ھای بزرگ با مراجعه به کتابخانهتواند تحقيق در روحيه ملت ما باشد می

موزه بريتانيا و  دنيا که آکنده از کتب راجع به ايران ھستند (مانند کتابخانه
ھای ) اين خصيصه پرارزش ايرانی را در سفرنامهآمريکاکتابخانه کنگره 

اند درک نمايد. امروز سياحان خارجی که در گذشته به ايران سفر کرده
جيه باستانی نه تنھا با گذشت زمان از ميان نرفته بسيار شادمانيم که اين س

  گری است.وطن ما درجلوه بلکه نيرومندتر از پيش حتی در دھات وقصبات
  

ھا است ايران از اين است که قرن آمريکايکی از وجوه شباھت ايران و 
که در بعضی از کشورھا رايج است آزاد بوده اختالف طبقاتی و نژادی چنان

                                                            
  .ماشته بود به آن رسيده بوديشرارت ھای بين المللی و درونی گذاگر ی که آرزوي  - ٤
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که افرادی در کشور ما از امتيازات زيادی برخوردار و  است. راست است
و فاصله بين آنھا بسيار زياد است. اند عده ديگری فاقد آن امتيازات بوده

شود در ايران نيز ھميشه امکان داشته ديده می آمريکاکه در ولی ھمانطوری
است که افراد شايسته از طبقات پائين اجتماع به مقامات عاليه برسند و 

در من نمونه بارزی از اين موارد است. از آن گذشته صفحات تاريخ ايران پ
دھد بسياری از سالطين ر ديگری است که نشان میشمامشحون از موارد بی

ن بزرگ از طبقات پائين و سرداران و وزيران و علما و شعرا و نويسندگا
  اند.اجتماع به مدارج عاليه شھرت رسيده

  
ما ھرگز به تبعيضات نژادی و يا مذھبی يا تفاوت بين رنگ پوست افراد 

مماشات نسبت به نژادھا و ايم و برعکس ھمواره به مدارا و اعتقاد نداشته
ديدگانی که مليت مذاھب مختلف مشھور بوده و کشور خود را ملجاء ستم

ھمين سنت که کورش کبير به پيروی از ايم ، چنانادهاند قرار دديگر داشته
قبل از ميالد مسيح يھوديانی را که  ۵٣٩پس از فتح بابل در سال  

آزادی داد که با اشياء مقدس  بود النصر از اورشليم به اسارت آوردهبخت
خود به فلسطين باز گردند و معابد خود را دوباره برپا کنند. اين اسيران 

يائی که از که در کتاب مقدس تورات مسطور است با عطاآزاد شده چنان
  خزانه کوروش دريافت داشتند معابد ويران خويش را از نو بنا نھادنند.

  
ميالدی فرمانی صادر کرد که  ۴٠٩ يزدگرد اول شاھنشاه ايران در سال

توانستند در تمام قلمرو کشور شاھنشاھی ايران بموجب آن مسيحيان می
ه بعد وقتی بآزادی به اجرای مراسم دينی خود بپردازند. ھمچنين در دور

                                                             ً ھا وارد ارمنستان شدند کشور ما پناھگاه مھاجرين ارمنی شد. اخيرا  رومی
و پس  ١٩١٧حی که ھنگام انقالب اکتبر ھای مسينيز ھزاران نفر از روس

ھا زاد و بوم خود را ترک گفته از آن در اثر حکومت ترور وحشت بلشويک
  ند.با ايران آمدند مورد استقبال ھموطنان ما قرار گرفت

  
ھرچند درگذشته گاھی در اثر تعصب بعضی افراد غير مسئول نسبت به 

کنم ولی بطور کلی خيال می ای از اقليت ھای مذھبی تعدياتی شده است،پاره
مورخان مغرب زمين بامن ھم عقيده باشند که، از نظر حسن رفتار و مدارا 

ابقه ی مذھبی و نژادی از بسياری از کشورھای باختری سھابا اقليت
تری داريم و بنظر من اين رويه مسالمت ومدارا نسبت به مذاھب درخشان
 ن ما بوده است.ھای مختلف مايه تقويت فرھنگ و تمدو مليت

  
که قبال اشاره کرديم، ھرچند ايران در تمادی قرون به سلحشوری چنان

معروف بوده است ولی امتيازات ما در بسط و نفوذ تمدن و فرھنگ از 
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در سلحشوری بيشتر است و از لحاظ فرھنگی و تمدن ملل غالب شھرت ما 
و يا تحت تأثير  ايم ، يعنی يا آنھا را متمدن کردهرا ھمواره مغلوب ساخته
ايم. بعبارت ديگر اگر گاھی، از لحاظ نظامی شکست تمدن خويش قرار داده

  ھنگ ھمواره غلبه و پيروزی باما بوده است.ايم ازلحاظ تمدن و فرخورده
  

طور که قبال گفتم طی قرون متمادی در شئون مختلف از آن گذشته ھمان
ی و تجارت و اقتصاد و زندگی مانند اداره عمومی مملکت و تشکيالت نظام

ايم علوم و ادبيات و صنايع ظريفه و معماری مقام رھبری ديگران را داشته
بزرگ ما از طرفی بر يک امپراطوری پھناوری  و بعضی از پادشاھان

کردند و از طرف ديگر بھترين مشوق و پشتيبان توسعه علم و حکومت می
  صنعت بودند.

  
 اس اين رھبری مبتنی بر روحيه مذھبیسالبته نبايد از نظر دور داشت که ا

و نيروی اخالقی و معنوی ما بوده است. زرتشت پيغمبر بزرگ ايران قبل 
که در فصل اول اشاره کردم ھنگامی که از جاودانی بودن از اسالم چنان

روح و کشمکش دائم بين نيکی و بدی سخن رانده است بعضی از اصول 
ود پيروی رعايت سه اصل مقدس خسيحيت را تعليم داده و به پيروان م

نيک، گفتار نيک و کردار نيک را دستور داده است. داريوش کبير پندار 
قبل  ۵٢١اھميت راستگوئی و مذمت دروغ را پيوسته تاکيد کرده و در سال 

من عدالت را دوست «از ميالد اين سخنان جاودان را بر زبان رانده است 
شنود بقات باال به طبقات پائين اجتماع خطدارم و از گناه متنفرم و از ظلم می

  ».نيستم
  

بدون «ام ميگويد اردشير اول سر سلسله ساسانيان که قبال از او ياد کرده
توان داشت و بدون ارتش قدرت به وجود نمی آيد، بدون پول ارتش نمی

رواج نخواھد  شود و بدون عدالت کشاورزیکشاورزی پول فراھم نمی
  ».يافت

  
رگ ساسانی ھرچند گاھی بيش از حد ان پادشاه بزوخسرو انوشير

» دادگر«سختگيری داشت، در دادگستری آنچنان بود که در تاريخ لقب 
يافته است. داستان نصب زنگ عدالت در خارج کاخ برای توسل و استمداد 

د به زنگ مظلومان و جريان دادخواھی چھارپائی را که از تعدی صاحب خو
يحيان اند. اين شاھنشاه نسبت به مسشنيده عدالت توسل جسته بود ھمه

» اشراقی«ای از فيلسوفان مدارای فراوان داشت ومدت چندين سال نيز عده
بزرگ يونان را که مورد تعدی امپراتوران روم قرار گرفته بودند در دربار 

از آن پس از خود پذيرفته و از مھمان نوازی خويش برخوردار ساخت و 
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ت به کشور که به آنھا آزاری نرساند تا بسالم تامپراتور روم قول گرف
خويش بازگردند. انوشيروان نسبت به مسيحيان نيز بامسالمت ومدارا رفتار 

  نمود.می
  

شود که ما ايرانيان در طول از آنچه گذشت بنظر من اين حقيقت معلوم می
ن است به معرض بروز و ظھور قرون خصال و سجايائی که جھان نيازمند آ

  ايم.هرسانيد
  

با وصف اين حقيقت بايد گفته شود که در دوران قبل از سلطنت پدرم وطن 
گذرانيد، و ديگر از آن مقام ما روزھای بسيار سخت و پريشانی را می

رھبری که در جھان در طرز کشورداری و تشکيالت مملکتی و علم و ادب 
متازه مبرجای نمانده بود. ما ديگر از تعدی طبقات و ھنر داشتيم اثری 

پرستی و شجاعت و يم، واز وطنشداجتماع به طبقات زيردست متاثر نمی
تقوی از ما اثری ظاھر نبود، و ديگر به راستگويی نگرائيده و از دروغ 
پرھيز نداشتيم. از اين جھت برای درک اوضاعی که پدرم با آن مواجه بود 

ه دوره قبل بار آن را ديگرگون ساخت بايد نظری اجمالی، و با موفقيت بسي
ھاى وره وطن ما پيوسته دچار دخالتاز زمامداری وی انداخت. در آن د

آميز و سوء روزافزون بيگانگان بود و رھبران ما با اتخاذ سياست تزلزل
  کردند.اداره امور مملکت امرار حيات می

  
با دولت فرانسه قراردادی فتحعلی شاه قاجار ) ٢٣٤٥( ١١٨۵در سال 

داشت که با  ن که در آن زمان امپراتور فرانسه بود، اميدومنعقد کرد. ناپلئ
تواند از طريق ايران به ھندوستان دست يابد. در اين قرارداد عقد قرارداد می

مقرر بود که دولت فرانسه به ما اسلحه و مھمات بدھد و سربازان ما را به 
ال سد تا بتوانيم در برابر روسيه تزاری که شش تعليمات نظامی آشنا ساز

تزع ساخته بود مقاومت کنيم. از پيش از آن ايالت گرجستان را از ايران من
 ھجری ١١٠٣و ) ٢٢٢٠( ١٠۶٠  ھای زمان پتر کبير که بين سال

بر روسيه فرمانروائی داشت دولت روسيه ھمواره سعی داشته  )٢٢٦٣(
است، متصرفات خويش را بطرف جنوب بسط داده به آبھای گرم خليج 

آن دست يابد. اما ناپلئون با روسيه از در صلح و صفا درآمد  رفارس و بناد
و از نقشه تسخير ھندوستان دست کشيد. در خالل اين احوال برای پس 

از چنگ روسيه به يک اردوکشی که نتايج وخيمی به بار گرجستان گرفتن 
 ١١٩١آورد مبادرت نموديم، ولی بموجب عھدنامه گلستان که در سال 

گزير شديم نه تنھا گرجستان را از دست بدھيم رسيد نا ءبه امضا) ٢٣۵١(
بلکه ھشت ايالت ديگر نيز از کف ما رفت و حق داشتن کشتی جنگی در 

 ر بحر خزر نيز از ما سلب گرديد.آب ھای ساحلی خودمان د
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ھا نيز به کشور ھندوستان چشم طمع داشتند و اين مسئله توجه روس
الجيشی روسيه بود جلب نمود. عی سوقيھا را به ايران که راه طبانگليس

              ٔ                           ھا با ما معاھده  بمبئی را منعقد نمودند به انگليس ١٨٩٢بنابراين در سال 
که عمال و اصال برای جلوگيری از روسيه اين منظور که يک اتحاد دفاعی 

بود به وجود آورند. بموجب اين عھدنامه دولت بريتانيا متعھد شد که در 
ھت به ايران تجاوز کند به ما کمک نظامی يا جکه روسيه بدون صورتی

  مالی بنمايد.
  

بار ديگر بين ايران و روسيه جنگ در گرفت. ) ٢٣٦٤( ١٢٠۴در سال 
سانيدن کمک الزم خودداری نمود ولی ميان ايران و دولت بريتانيا در ر

گری اقدام کرد. در اين نوبت نيز ايران برای جنگ وسائل ھا به ميانجیروس
ت و حاضر نبود و ناگزير اين جنگ نيز با انعقاد معاھده شوم شکافی ندا

) ٢٣۶۶( ١٢٠۶ترکمانچای خاتمه پذيرفت. بموجب آن معاھده که در سال 
نواحی ديگری از خاک ايران به روسيه واگذار گرديد و به امضاء رسيد 

مقرر شد که مبلغ ھنگفتی بعنوان غرامت به روسيه پرداخت گردد و 
  و غير آن به روسيه داده شد. امتيازات تجارتی

  
آميزی                                   ً                     چندی بعد در قرن نوزدھم روسيه ظاھرا  نسبت بما رويه مسالمت

ه سلطه ايران بر واليات                 ً                        پيش گرفت و ظاھرا  برای مساعدت بما در اعاد
شرقی که در مجاورت افغانستان قرار داشت ابراز تمايل نمود و ما را به 

ر نتيجه بين ما و انگلستان که داعالن جنگ به افغانستان تشويق کرد. 
ای که مدت آن کوتاه دانست مخاصمهافغانستان را سپر دفاع ھندوستان می

ھا در اثر معاھده روس            ً درگرفت. ضمنا  ) ٢٣٩٥( ١٢٣۵بود در سال 
ترکمانچای نه تنھا بر نواحی شمال کشور تسلط داشتند بلکه در نواحی 

  ند.دشرقی ايران سلطه و نفوذ روزافزون پيدا کر
  

ما بيش از پيش فدای رقابت بازرگانی و سياسی روس و انگليس شديم و 
پادشاھان قاجار برای  بايد گفت که در اين مورد تقصير از خود ما بود.

ھای مسرفانه دربار امتيازات متعدد بازرگانی به خارجيان دادند. تأمين ھزينه
سلطان وقت  هترين امتيازاتی که داده شد امتيازی بود کيکی از عجيب

به بارون ژوليوس دو رويتر که به تبعيت ) ١٨٧١= ٢٤١٠( ١٢۵٠درسال 
متياز بارون دو رويتر حق دولت انگليس در آمده بود داد. بموجب اين ا

انحصاری کشيدن راه آھن و تراموای را در ايران به مدت ھفتاد سال تحصيل 
ھا دن و کارخانها           ً                                        نمود و ضمنا  در مورد راه و امور مربوط به آبياری و مع

و خطوط تلگراف و جمع آوری حقوق گمرکی نيز اختيارات مخصوص به 
ھا از طرف طرف و فشار روسدست آورد. اما طغيان افکار عمومی از يک 

ديگر شاه را به لغو آن مجبور ساخت. شاه برای اينکه از رويتر دلجوئی 
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يس کند و اين سھا بانکی تاکرده باشد، بوی اجازه داد با سرمايه انگليس
ھا حق انحصاری نشر اسکناس ايران را داشت. باضافه حق بانک مدت

ی وی داده شد اگر چه اين اکتشاف بسياری از معادن و از جمله نفت برا
  حق اخير برای وی سود مادی پيدا نکرد.

  
ھا خطوط تلگراف ايران را کشيده و آن را اداره کردند. حق انحصار انگليس

رون که تنھا رودخانه قابل کشتيرانی ايران است نيز به اکشتيرانی رود ک
گليس توتون نيز به يکی از اتباع ان آنھا داده شد. حق انحصار تنباکو و

                                                ً                داده شد ولی نظر به مخالفت شديدی که مردم و مخصوصا  طبقه منورالفکر 
 و روحانيون نسبت به آن کردند لغو گرديد.

  
دادند. ه بسط نفوذ خود ادامه میبھا در کشور در خالل اين احوال روس

رالدين شاه به آنھا اجازه داد که يک بريگاد قزاق ايرانی تحت فرماندھی ناص
تشکيل دھند. اين بريگاد که تحت اداره و اختيار دولت بيگانه افسران روس 

 ١٢۶۶بود چندی نگذشت که موثرترين نيروی جنگی ايران گرديد. در سال 
يگيری در طول سواحل امتيازی برای ماھ سيکنفراز اتباع رو) ٢٤٢٦(

) ٢٤٢٩( ١٢۶٩بحر خزر که تعلق به ايران داشت به دست آورد.  در سال 
ھران افتتاح يافت و مانند بانک انگليس سابق الذکر حق بانک روس در ت

ھا به اين حدود اکتفا انتشار اسکناس را نيز تحصيل نمود. بعالوه روس
وام به شاه به تحکيم اين نفوذ پرداختند  هنکردند و با پرداختن يک سلسل

به اين معنی که دادن قرضه را مستمسک قرار داده به گرفتن امتيازات 
ھا و پس از آن ساير دول ر توفيق يافتند. در ھمين ھنگام روستجارتی ديگ

اصل کاپيتوالسيون را به ايران تحميل کردند و دولت ايران از محاکمه 
  ٥ شدند ممنوع گرديد.ئی که در ايران مرتکب میاھبيگانگان در مورد جرم

  
خودسرى و القيدى پادشاھان قاجار باالخره مردم را به عمل و اقدام وادار 

) ٢٤٤٤( ١٢٨۴طلبان تشکيل يافت. در تيرماه ساخت و جمعيت مشروطه
طلبان در باغ سفارت انگليس قريب ده ھزار نفر از بازرگانان و مشروطه

ت ار کردند و در حقيقت بشکل اعتصاب در مقابل سلطنيدر تھران تحصن اخت
ای از قاجاريه وفساد دستگاه سلطنتی قد برافراشتند. مقارن ھمين ايام عده

روحانيون منورالفکر تھران از پايتخت خارج و در شھر قم متحصن 
گرديدند. شاه بناچار وعده اصالحات داد و دو ماه بعد فرمان مشروطيت را 

  صادر نمود.
  

                                                            
  نبوده انداين اشاره نشان ميدھد شاھنشاه با مسئله کاپيوتوالسيون موافق  - ٥
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ھا را حريکات روسطلبان گذشته از اصالحات داخلی قطع نفوذ و توطهرمش
ھا فقط از اين کنند که انگليسھا استدالل میاز دربار خواستار شدند. بعضی

کردند ولی ھا بودند از آنھا تقويت مینظر که مشروطه طلبان بر ضد روس
مشروطه  تای ھم با ايجاد حکومھا عالقه صميمانهبه اعتقاد من انگليس

) ٢٤٤٥( ١٢٨۵که در سال  در ايران داشتند. با وصف آن ديری نگذشت
ای راجع به حدود عمليات ھر يک در ايران و بين روس و انگليس معاھده

سرد طلبان را بسيار دلافغانستان و تبت منعقد گرديد و اين معاھده مشروطه
  ساخت.

  
تماميت ارضی و استقالل  با اينکه در قرارداد مزبور وعده داده شده بود که

آن قرارداد ايران را به مناطق نفوذ خارجی تقسيم ايران محترم شناخته شود 
ھا متعھد شدند که در نواحی شمالی کشور که کال منطقه کرد. انگليسمی

ھا معين شده بود امتيازات تجارتی نخواھند و دول ديگر را نيز نفوذ روس
آيند. روسيه نيز متقابال ھمين تعھد را  از گرفتن امتياز در آن ناحيه مانع

                                        ً                 ناحيه کوچکتری در جنوب شرقی ايران که معنا  بايد منطقه نفوذ نسبت به 
  ھا بشود، به عمل آورد.انگليس

  
نسبت به ناحيه بين اين دو منطقه نفوذ، اين قرارداد حدودی برای ھر يک 

يه داشتند حاز دو دولت معين نکرده بود و امتيازاتی که ھر يک در اين نا
ر انگليسی تبعه استراليا موسوم به نف(از جمله امتياز مھم نفت که به يک

داده شده بود) به قوت خود باقی ماند. اما ) ٢٤٣٩( ١٢٧٩دارسی در سال 
ای که اسم آن را ناحيه ھا در اين ناحيهھا بيش از روسدر عمل انگليس

  طرف گذاشتند فعاليت داشتند.بی
  

نی اول با يکديگر اتحاد کردند در آن     ً           بعدا  در جنگ جھا روس و انگليس که
موقع متوجه تھديد دولت آلمان که تازه نيرومندی يافته بود شده و اميدوار 

از شدت رقابت بين آنھا کاسته و آنھا ) ٢٤٤٥( ١٢٨۵بودند که قرارداد 
ايرانيان نمايد. اما در نظر را در مقابله با دشمن مشترک خود کمک می

رفت. بھرحال رای بلعيدن کشور ايران به شمار میای بمزبور نقشه دقراردا
قرارداد مزبور نظر روس و انگليس را عملی نکرد و رقابت بين اين دو 
دولت در کشور ما ادامه يافت. در خالل اين احوال مليون ايران با يکديگر 

 ) ٢٤٤٤(١٢٨۴سال از در مخالفت برآمدند و نتوانستند از مجلسی که در 
تشکيل يافته بود پشتيبانی کنند. مظفرالدين شاه نسبت به مشروطيت ايران 
تمايل ضعيفی داشت ولی فرزند وی دشمن سرسخت آن بود و مصمم شد 

ھا حکومت مطلقه و استبدادی را مجددا برقرار سازد و که با کمک روس
ت اول نقشه وی سه نوبت برای انجام اين منظور دست به اقدام زد. در نوب

طلبان منجر به شکست گرديد. در نوبت انه مشروطهاثر مقاومت مسلح رب
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فرمانده روسی بريگاد قزاق ايران ) ٢٤٨٦( ١٢٨۶دوم در ماه خرداد سال 
 قاجار منحل نمود. اما شاه را عمارت مجلس را به توپ بست و شاه مجلس

گرفته بودند اھميت و عمال روسی او نيروی ملت ايران را سرسری و بی
ل بعد قوای بريگاد قزاق را شکست دادند. محمدعلی طلبان در ساروطهشو م

ميرزا به روسيه فرار کرد و فرزند يازده ساله او احمدشاه به جانشينی وی 
که آخرين تالش محمدعلی ميرزا ) ٢٤٤٩( ١٢٨٩تعيين گرديد. در سنه 

م تسخير ايران بود طرفداران وی از راه روسيه و سواحل بحر خزر به عز
سومين و آخرين کوشش نيز به شکست و عدم  کت کردند ولی اينرح

 موفقيت منجر گشت.
  

ھا ھمان کاری را که پس از            ً                    طلبان موقتا  پيروز گشتند ولی روسمشروطه
جنگ دوم جھانی کردند در آن ھنگام نيز به عمل آوردند بدين معنی که 

  شتند.قوای خود را درقسمت شمالی کشور ما نگاه دا
  

رای اينکه به اوضاع آشفته ماليه ايران سر و ب) ٢٤٤٩( ١٢٨٩در سال 
ئی را بنام مورگان شوستر آمريکاصورتی داده شود دولت ايران يک نفر 

دار کل ايران استخدام نمود. شوستر اعتماد مردم را نسبت به بعنوان خزانه
داشت توفيق خود جلب کرد و نزديک بود که در اصالحاتی که در نظر 

ھا به ايران اولتيماتومی دادند و ی در آخر ھمان سال روسلحاصل کند و
  ضمن ساير چيزھائی که خواستند اخراج شوستر از کار بود.

  
ھا ميل نداشتند امور مملکت طوری منظم گردد که ايران واضح بود که روس

ن ديگر به آنھا محتاج نباشد. قوای روسی به چندين شھر در شمال ايرا
شدند و ھرچند مجلس شورای مردم در اين حمالت تلف  ایحمله بردند و عده

ھا را رد کرد ولی ھيئت وزيران آن را پذيرفت. اين ملی اولتيماتوم روس
وقايع را بتفصيل در کتاب معروف شوستر موسوم به اختناق ايران مطالعه 

  توان نمود.می
  

 دخود را اعالن کرده بو طرفیدر جنگ اول جھانی با وصف آنکه ايران بی
ھا در کشور شروع به فعاليت ھا و انگليسو روس ھاھا و ترکولی آلمان
ھا به طرف تھران پيش آمدند و باالخره ھا برای کمک به آلمانکردند. ترک
ھا شکست خوردند. عمال آلمانی در کشور ما به جنب و جوش از روس

ند که دات نموده و حتی سعی کرافتاده در بين عشاير ايران اقدام به تحريک
ر ھمسايه ما قوائی تجھيز نمايند ولی موفق نشدند. در در افغانستان کشو

                                  ً                          جنوب ايران ياور پرسی سايکس که بعدا  سر پرسی سايکس لقب يافت و 
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کتابی در دو جلد راجع به ايران نگاشت نيروئی بنام پليس جنوب ايران 
  ختيار خود گرفت.تشکيل داد که ناحيه جنوب کشور را تحت ا

  
اول اوضاع داخلی کشور بيش از پيش آشفته و درھم ريخته  ز جنگابعد 

پيش آمده بود وعده ) ٢٤٥٥( ١٢٩۵         ً                   بود. ضمنا  انقالب روسيه درسال 
ای ھای شمالی ايران متوقف بودند و عدهکثيری از قوای روس در استان

يافتند. در سال از قوای اعزامی انگليس به آنھا حمله کردند ولی توفيقی ن
ھا پيشنھاد عقد قراردادی با ما کردند که از نکات انگليس )٢۴۵٧( ١٢٩٧

ای به ايران و آوردن مستشاران اداری و مالی و مھمه آن دادن قرضه
نتيجه چنين ھا و راه آھن بود. اما از آنجا که راه رساندن مھمات وساختن

افکار و احساسات  عمومی  قراردادی ازدياد تسلط بيگانگان بر ايران بود
ھرچند دولت وقت قرارداد مزبور را پذيرفت ولی     ً                    ديدا  با آن مخالفت کرد و ش

  مجلس شورای ملی ايران ابدا آن را تصويب ننمود.
  

ضعف و ناتوانی کشور ديگر به شديدترين مراحل رسيده بود و پدرم وعده 
انی ما دچار پرستان ديگر از سرنوشت شومی که تمدن باستکثيری از ميھن
 سرده و خشمناک بودند.فآن شده بود ا

  
در استان مازندران که نزديک بحر خزر  )٢۴١۶( ١٢۵۶پدرم در سال 

که است پا به عرصه وجود گذاشت. او برخالف پادشاھان قاجار که چنان
گفتم از نژاد ترک بودند، از خانواده اصيل ايرانی بود و پدر و جدش در 

ھای در يکی از جنگ وری خدمت کرده بودند. جد اارتش ايران با سمت افس
و افغانستان از خود، شجاعت و رشادت مخصوصی نشان داده و  ايران

دار پدرش فرماندھای ھنگی را که در استان مازندران ساخلو داشت عھده
که پدرم که در آن اوان رضا خان نام داشت چھل روز بيش بود. در ايامی

ش مصمم شد رجھان را بدرود گفته و ماداز عمرش نگذشته بود پدرش 
را به تھران بياورد. در اين مسافرت در عرض راه  فرزند کوچک خويش

  از شدت سرمای زمستان نزديک بود فرزند خردسال وی تلف گردد.
  

وقتی پدرم چھارده سال بيش نداشت در بريگاد قزاق که در سال اول والدت 
 تآن ھنگام اصال سواد نداش وی  تشکيل يافته بود وارد خدمت شد و در

تربيت منحصر به فرزندان مردم متمول و مقتدر زيرا در آن زمان تعليم و 
و روحانيون بود که علم و معرفت را مخصوص خويش دانسته از اشاعه 

کردند به اين منظور که در اثر نادانی و نشر آن در ميان مردم جلوگيری می
  بکنند. خواھندن باشند و ھرچه میالعناو جھل عمومی خود در مملکت مطلق
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روزی که پدر من تاجگذاری کرد طبق رسوم کھن و باستانی ايران عناوين 
ويژه وی گشت » قبله عالم«و » مؤيد به تائيدات الھی«هللا شاھنشاه و ظل

داد ھای خارجی را بار میولی در ھمان ھنگام سلطنت چه آنگاه که شخصيت
را سربازی  کرد خوش داشت که خويشتنیو يا آنگاه که با من صحبت م

  ساده بشمارد.
  

ترقی و پيشرفت پدرم در اثر سجايای ذاتی و شخصيت بارزی که داشت 
سريع بود. در آن زمان ارتش ايران افسران جزء نداشت يعنی افسرانی که 
از مرحله سربازی صاحب درجه شوند در ارتش نبود و در نتيجه در دوره 

ی جستن کند. معموال اين ر                              ً            خدمت بايد از مقام سربازی دفعتا  به مقام افس
رز ترقی در ارتش ايران سابقه نداشت ولی در مورد پدرم شخصيت ط

ھائی پھن و قدی کشيده و بلند شد ناديده گرفته او شانهبرجسته وی را نمی
ای مردانه و باصالبت داشت و از تمام وجنات وی آنچه بيش از ھمه و قيافه

 ه تا باطن کسانی که با ویککرد چشمان با نفوذ وی بود جلب توجه می
توانست به لرزه اندازد. کرد و مردان نيرومند را میشدند تأثير میروبرو می

ام که افسران روسی که فرماندھی بريگاد قزاق ايران را داشتند از او شنيده
  ترسيدند.حذر داشتند و عمال از وی می

  
موفق ساخت  مسئله ای که پدرم را به ترقی و پيشرفت بيش از ھمه چيز

لعه بود. با آنکه از حيث سن و سال جوان نبود از شروع عادت وی به مطا
کرد و ھر به تحصيل و فراگرفتن خواندن و نوشتن احساس شرمساری نمی

روز پس از فراغ از خدمت نظامی با نھايت بردباری در سربازخانه وقت 
. برای انيدرگذخود را به کمک يکی از دوستان خود به خواندن و نوشتن می

کرد و وقتی خسته غ کم نور و ضعيف  سربازخانه استفاده میمطالعه از چرا
ھای شھر تھران که شد از اطاق کوچکی که داشت بيرون آمده به چراغمی

  نمود.از دور تاللو داشتند نظاره می
  

در آن زمان کسی به زندگانی سربازی رغبتی نداشت و چون دولت در کشور 
ماليات معمولی را وصول کند و از عھده توانست د و نمیودارای قدرت نب

پرداخت حقوق عمال دولت برآيد، سربازھا گاھی به تخم مرغ فروشی و 
زمانی به ھيزم شکنی و نظائر آن معاش خود و خانواده خود را تأمين 

توانست چيزی بعنوان حقوق کردند و ھرگاه برحسب تصادف دولت میمی
ير وسايل ساختمانی بود زيرا معموال قداری آجر يا سام                  ً به آنھا بدھد غالبا  

کرد که روزی قرار پول نقد در خزانه دولت وجود نداشت. پدرم حکايت می
بود وزارت امور خارجه يک نفر از شخصيت ھای مھم را به شام بپذيرد و 
چون وزارتخانه پول نداشت ناگزير از چند نفر از کسبه بازار وجه الزم را 

  ی را راه انداختند.و وسائل پذيرائ دوام گرفتن
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تشکيالت ارتش فرسوده و از ھم پاشيده و اسلحه و تجھيزات آن کھنه و 
مندرس (در تمام ارتش بيش از چند توپ کھنه وجود نداشت) و روحيه 
تر افراد بسيار ضعيف بود.  اما چيزى که در نظر پدر من از ھمه اسفناك

او جزو آن بود فرماندھی  انه به ارتشی کهگديد افسران بيبود اين بود که می
ھائی که به ديد که فرمانتوان حدس زد که وقتی پدرم میداشتند و خوب می

          ً                                                     دھند غالبا  بجای اينکه از پايتخت ايران صادر شود از پايتخت روسيه او می
گذشته است. بعقيده من کند چه حالی داشته و بر وی چه میصدور پيدا می

ديدی که در پدر من وجود يافته بود در و ناسيوناليزم ش پرستیحس وطن
 اثر اين بود که معنی تسلط بيگانگان را بواقع دريافته بود.

  
ھای متعدد مخصوصا در پدرم در دوران سربازی و افسری خود در جنگ

مبارزه با عشاير خودسر و متجاسری که در بسياری از نقاط ايران شھرھا 
بودند شرکت کرده بود. تاريخ  تاراج قرار داده و قصبات را معرض تعدی و

دھد که ھروقت دولت مرکزی ضعيف و ناتوان بوده است ايران نشان می
ايالت و عشاير به قتل و غارت پرداخته و بالعکس ھر وقت دولت قوی 
بوده است و آنھا را تحت فرمان خود آورده در تجديد بنای کشور سھمی 

ه برای سرکوبی عشاير ھائی کمأموريت زاند. پدرم گذشته امھم داشته
ھايی بصورت قشون                         ً     کرد با راھزنانی که غالبا  دستهمتعدی ايران پيدا می

کردند و پس از انقالب تشکيل داده و در نواحی مختلف ايجاد ناامنی می
ھای متعدد ھائی که به تسخير کشور پرداخته بودند جنگروسيه با بلشويک

  کرده بود.
  

ھای ز احساسات خود در جنگی با يکی از دستهم انگيزی که پدراداستان تأثر
راھزن برای من حکايت کرد ھنوز بخوبی در خاطرم مانده است. پدرم 

گفت در اثنای اين مبارزه ناگھان آنقدر از اوضاع مغشوش ايران متنفر می
معرض گلوله دزدان قرار دادم. پدرم که در آنوقت را            ً     شدم که عمدا  خود 

دزدان ھدف بسيار آشکار و آسانی بود ولی  ی سوار بود برایداسب سفي
  ھای دشمن به او اصابت نکرد.ھيچ يک از گلوله

  
  بايد ديد اين احساسات پدرم از کجا ناشی شده بود؟

  
توانم او را در برابر ديدگان باطن خويش مجسم کنم که بر اسب امروز می

ردانه مندگی در چھره مرسفيد خود سوار و از اوضاع اسفناک کشور آثار ش
شد و باصالبت وی نمايان است. براستی که در آن ايام خاک ايران را نمی

بنام کشور خطاب کرد زيرا اين خاک پرافتخار حکومت مرکزی که شايسته 
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نداشت. قسمتی بزرگی از نواحی ايران زير پنجه  را عنوان حکومت باشد
به شاه برای حفظ آبروی  ت                                     ً    تسلط خوانين و روسای محلی بود که ظاھرا  نسب

 کردند ولی در عمل مختار مطلق بودند و در ناحيهاو اظھار وفاداری می
کردند و بر فالکت آنان توانستند نسبت بمردم تعدی میخود ھرچه می

نگام ارتش مجھز با وسائل و تشکيالت جديد وجود افزودند. در آن ھمی
ان تعھد وفادارى و رنداشت و نيروھای مسلحی ھم که بود نسبت به اي

اطاعت نداشتند. نظم و امنيت از ميان رفته محاکم دادگستری غير موجود 
شد. در قسمت ھای عشاير اجرا میوت بوسيله حکام شرع و  خانوقضا

رفت و ھر ر ضعيف اصل مسلم به شمار میعظيم کشور قانون تسلط قوی ب
ت به کشيدن بار شرسيد به تعدی و اجحاف و آنکه توانائی نداکه دستش می

  زور و تعدی مشغول بود.
  

ای اسفناک بود که حتی در تھران يعنی پايتخت کشور وضع امنيت به درجه
ھا پس از غروب جز در مواقع فوق العاده برای آوردن پزشک مردم شب

آمدند زيرا ھای خود بيرون نمیشد و نظائر آن از خانهحمت پيدا میکه بز
شوند. قوی دچار اوباش غارتگر محله واقع می دانستند که به احتمالمی

وز بدتر شده و وسائل ارتباط و مواصالت از زمان داريوش روز به ر
خواستند از تھران غيرقابل اطمينان گشته بود بطوريکه مسافرينی که می

مشھد بروند، برای رھائی از دست دزدان و راھزنان عرض راه مجبور به 
کنند. برای رفتن به خوزستان که يکی از  تبودند، از طريق روسيه مسافر

  کردند.سفر می ھای جنوب ايران است مردم از راه ترکيه و عراقاستان
  

که گفتم در اثر وجود کاپيتوالسيون اتباع خارجی را (از جمله چنان
شد در ھايی که عده زيادی از آنھا وارد ايران شده بودند) نمیيکبلشو

شدند محاکمه کرد به جرائمی که مرتکب می محاکم دادگستری ايران نسبت
ه بتوانند اين و حقيقت اين است که محاکم صاحب نفوذ و صالحيتی ھم ک

 دار يکی از                                     ً                  وظيفه را انجام دھند وجود نداشت و طبعا  فقدان محاکم صالحيت
معاذير موجه بيگانگان برای ادامه کاپيتوالسيون بود. در امور اقتصادی 

شتيم زيرا سالطين قاجار امتيازات اقتصادی گوناگون انيز استقالل کامل ند
زدان متجاسر خانگی در سراسر به بيگانگان داده بودند. نيروی خارجی و د

بيماری بسر کشور به ميل خود رفت و آمد داشتند و مردم در فقر و جھل و 
بردند و بيچارگی و عدم رضايت و فالکت ھمه را گرفته بود. در ميان می

ختی که ملت ايران با آن دست به گريبان بود سلطان وقت تنھا باين ھمه بد
ای به اروپا بکند و به پرھزينهفکری که داشت اين بود که سفرھای 

در چنين سرگرميھا و گشادبازيھای مخصوص خويش امرار حيات نمايد. 
پرست حقيقی جز احساس خجالت و سرافکندگی چه نفر ميھنوضعی يک

 توانست بکند؟می
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کند که در مواقع بر زمانه و ضرورت امور و تمايل ملت حکم می ً  ا  جرظاھ

اين چنين مردی  معين يک نفر مرد توانا برای رھائی مردم پيدا شود.
سازد. در يگرگون میدھد و جريان تاريخ را دسرنوشت کشور را تغيير می

کرد پدر من يک چنين مردی تواند آن ايام شواھد بسياری بود که ثابت می
افسران روسی ھنوز فرماندھی بريگاد قزاقی  )٢۴۵٨( ١٢٩٨د. در سال وب

ھای سفيد بودند                           ً           دار بودند. اين افسران اسما  ھمه از روسايرانی را عھده
ھا فروخته بودند و ھنگامی که اين ولی بعضی از آنھا، خود را به بلشويک

بودند  هھای شمالی را گرفتبريگاد مأمور شد با قوای روس سرخ که استان
نه مبادرت نمايد افسران بلشويک آشکارا به ايران خيانت به عمليات خصما

کردند. روحيه ناسيوناليزم پدرم وی را بطور قطع معتقد ساخت که ايران را 
  بايد از شر تمام افسران روسی بريگاد خالصی داد.

  
پدرم ندای وجدان خويش را پذيرفته و  )٢۴۵٨( ١٢٩٨سال  امرداددر ماه 
بريگاد قزاق را فراھم ساخت و خود فرماندھی ٔ                    ه  اخراج افسران روسی لوسي

آن را به عھده گرفت و دولت ايران بالفاصله اقدام پدرم را تأييد و تصويب 
نمود. پدرم عقيده خويش را پنھان نداشت که بايد بالمآل ھرگونه نفوذ 

  خارجی را در ايران به حداقل رسانيد.
  
عت طی کرده و صاحب احل کسب اقتدار را بسرراز آن روز به بعد پدرم م 

نفر جريده نگار فعال بنام قدرت کامل گرديد. برای حصول اين منظور با يک
سيد ضياءالدين طباطبائی اتحاد کرد. اين شخص که فرزند يکی از روحانيون 
بود با کمال شھامت درباره اوضاع وخيم دولت و ساير امور کشورى مقاالت 

توانست در ھمان ھنگام داشت و می داد و افکاری انقالبییمتعددی انتشار م
داد او که پدرم بوسيله قدرت نظامی پايتخت ايران را تحت فشار قرار می

  نيز اوليای امور را تحت اعمال نفوذ سياسی قراردھد.
  

پدرم از شھر قزوين که يکی از شھرھای شمال غربی ايران است نيروی 
ضمن  )٢۴۵٩( ١٢٩٩د و در ماه اسفند اخويش را بطرف تھران حرکت د

يک کودتای بدون خونريزی حکومت ضعيف و متزلزل ايران را بر انداخت. 
سيدضياءالدين رياست ھيئت وزيران و پدرم سمت وزارت جنگ و فرماندھی 

  کل قوا را به عھده گرفتند.
  

طلبان تندرو بود شروع به ديری نگذشت که سيد ضياءالدين که از اصالح
طبقه ثروتمند و محافظه کار کشور را با خود تصميماتی نمود که  اجرای

طرف نمود. به عقيده من پدرم با سيدضياءالدين نه از نظر عقايد سياسی 
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که و اقتصادی بلکه از نظر تشخيص موقع و طرز عمل موافقت نداشت چنان
ديگری را به سمت رياست وزراء  ،سه ماه پس از وقوع کودتا، احمدشاه

  انتصاب مخالفت نکرد. مود و پدرم با ايننمنصوب 
  

ھای متوالی مقام وزارت جنگ را داشت. ولی پرواضح بود پدرم در کابينه
ھا جز شخص او کسی ديگر نبود که يگانه مقام صاحب نفوذ در آن کابينه

وزيری رسيده و بالفاصله به مقام نخست )٢۴۶١( ١٣٠١تا آنکه در سال 
زلزل بود برای مدت نامعلومی از ايران به تاحمدشاه که مردی مردد و م

  اروپا رفت.
  

ھا دستگاه فرتوت خالفت را وزير بشود ترکسال پيش از آنکه پدرم نخست
برچيده و کمی بعد از آن تحت قيادت متھورانه کمال آتاتورک حکومت 
جمھوری را در آن کشور مستقر ساخته بودند. بعضی از محافل ايرانی که 

دند که در کشور ترکيه قرار گرفته بودند به اين فکر افتا عتحت تأثير وقاي
من نيز حکومت جمھوری برقرار سازند و قطع دارم که پدرم نيز تا مدتی 

شمرد، ولی افکار عمومی برخالف اين تأسيس جمھوريت را مرجح می
االمر ھزاران سال از سنن نظريه اصل  حکومت سلطنتی که در واقع و نفس

ھای استان خواھانايل شديد داشت و بسياری از مشروطهمايرانيان بود ت
 متعدد ايران نيز ھميشه طرفدار اصل مشروطه سلطنتی بودند.

  
پارلمان ايران احمدشاه را که در اروپا  )٢۴۶٣( ١٣٠٣روز دھم آذر سال 

به گردش و مسافرت مشغول بود و بعدھا نيز در اروپا وفات يافت از مقام 
 م را شاھنشاه ايران اعالم کرد. روز چھارمرسلطنت خلع نمود و پد

         ً                        پدرم رسما  تاجگذاری کرد و در ھمان  )٢۴۶۴( ١٣٠۴ارديبھشت  
  عھد منصوب گرديدم.تشريفات من نيز به سمت واليت

  
روز و ھمسايه ما ترکيه که بنظر من بايد در اين موقع بين وضع ايران آن

فی که نصيب آن ربرای مشاھده ترقيات شگ )٢۴٧٢( ١٣١٢پدرم در سال 
          ً                                          بود و ضمنا  برای تحکيم مناسبات سياسی و فرھنگی بين دو کشور شده 

کشور بدانجا مسافرت نمود، مقايسه ای به عمل آيد. در ھنگامی که دستگاه 
تر بودند ھا که به کشورھای باختری نزديکخالفت از ھم پاشيده شد ترک
ه بودند. تشکيالت دی از ما بسيار پيش افتادر اقتباس اصول تمدن باختر

ھای نھا که به روش آلمان درست شده بود منظم بود و دانشگاهارتش آ
و کادر افسران تربيت يافته خوب داشتند و در  ٦ نظامی و ذخائر تخشائی

ھائی در برابر بھترين جنگ اول جھانی با شجاعت جنگيده و اغلب پيروزی
                                                            

  ه سازی ارتشکارخانه ھای ويژه اسلح - ٦
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الطوايفی ملوک شده بود. برخالف حکومت ارتشھای متحدين نصيب آنان
ھا دولت نيرومند مرکزی داشتند که از زمامداری پدر من ترک ايران قبل

ھا و ھای آھن و بنادر و کارخانهکرد و بعالوه دارای راهکشور را اداره می
            ً              که ما تقريبا  ھيچيک از اين ساير مظاھر ملل متمدن بودند، در صورتی

 ايران برای اخذ تمدن در هو پرواضح بود که راھی کتسھيالت را نداشتيم 
  پيش داشت به مراتب از ترکيه درازتر بود.

  
پدرم در اتخاذ طريق حزم و احتياط به اصل مسامحه معتقد نبود و برای 
اتخاذ ھر تصميمی سرعت عمل را با مطالعه حقايق قطعی مربوط به ھر 

ير واقع شود توأم مسئله با کمال آرامش ودقت و بدون آنکه تحت تأث
                        ٔ  دولت ايران و روسيه معاھده   ،پس از کودتا که مثال پنج روزت. چنانخسامی

ھای طوالنی مودتی که در ايران سابقه نداشت امضا نمودند. اين معاھده مدت
ھای نظامی خويش در دست تھيه بود ولی پدرم ھمانطور که در اردوکشی

معاھده  نھائی را اتخاذ نمود و کرد در اين مورد نيز بسرعت تصميمعمل می
  اد رسانيد.را به مرحله انعق

  
بموجب اين معاھده روسيه از مطالباتی که داشت و از تمام اختياراتی که 
در ايران به دست آورده صرف نظر نمود و تاسيسات متعددی را که در 
کشور من داشت از قبيل بانک استقراضی روس و راه آھن کوتاه از جلفا 

ک بندر پھلوی سات بندری انزلی (که اينيد روسيه به تبريز و تأسيعنی سرح
شود) در ساحل بحر خزر و راه شوسه و خطوط تلگراف به ايران ناميده می

واگذار نمود. ھمچنين حق کشتيرانی بازرگانی در بحر خزر بطور تساوی 
ز روبه ايران داده شد که آن حق را از زمان انعقاد معاھده ترکمانچای تا آن

االثر اعالم د نفرت ايرانيان بود ملغیسيون راکه مورالبعالوه کاپيتونداشت. 
روز در نظر ايرانيان انعقاد اين معاھده عالمت تغيير سياست . آننمود

                                   ً                              روسيه تزاری و ھمچنين سياستی که بعدا  خود شوروی اتخاذ نمود به شمار 
  رفت.می
  

ايران و  )٢۴۵٧( ١٢٩٧وقت پدرم و دولت او لغو قرارداد در ھمان 
        ً                                   که سابقا  گفته شد اين معاھده به امضاء رسيده ند. چنانس را اعالم کرديانگل

ولی ھرگز مورد تصويب مجلس شورای ملی ايران واقع نشده بود. بموجب 
گر مواد آن قرارداد نه تنھا مستشاران نظامی انگليس بلکه مستشاران دي
راه  زبه ايران آمده و يك عده مھندسين انگليسی نيز برای نقشه برداری ا

نسبت  پرستان ايرانآھنی که بايد ساخته شود اعزام شده بودند ولی ميھن
  به اين قرارداد مخالفت شديد داشتند که عاقبت منجر به ابطال آن گرديد.
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ان خارج از اير )٢۴۶١( ١٣٠١آخرين دسته نيروھای انگليسی در سال 
اقی ماند بشدند. قسمتی از نيروھای روس بدون اجازه و ميل ما در ايران 
اين نکته و مداخالت نظامی روسيه در کشور ما خاتمه قطعی پيدا نکرد و 

 مھم را در فصل ديگر به تفصيل بيان خواھم کرد.
   

در ضمن انجام مسائل فوق پدرم با تمام قوا به اصالحات داخلی ايران 
اولين تصميم او که از ديرباز مورد عالقه و آرزوی او بود اين پرداخت. 
قسمت ھای پراکنده و از ھم گسيخته ايران را بار ديگر بصورت  بود که

ی درآورد و برای انجام اين منظور به ارتش نيرومندی احتياج واحد کامل
داشت. از ھمان روزی که وزارت جنگ و فرماندھی کل قوا به وی محول 

ع کرد که بريگاد قزاق ايران و پليس جنوب و ژاندارمری و گرديد شرو
رتش را با يکديگر پيوسته و ارتش واحدی از مجموع اساير عناصر 

دھد. ترتيب غذای سربازان و رسيدن حقوق مرتب  نيروھای ايران تشکيل
به آنھا و تعليمات نظامی جديد مورد توجه خاص او قرار گرفت و در 

از خدمت به کشور و ايرانی بودن خود سرافرازی  باالبردن روحيه آنھا که
  له بکاربرد.يداشته باشند مساعی جم

  
مرکب بود از پنج لشکر اصلی و يک  )٢۴۶۴( ١٣٠۴آرتش ايران در سال 

ھنگ مستقل و يک سازمان مأمور حراست طرق و شوارع  برای حفظ 
پرداختند. امنيت و جلوگيری از دزدان مسلحی که در ايران به راھزنی می

ای هھائی ساخت که عدھای ايران برج(پدرمن در نقاط خطرناك عرض راه
ھا و حفاظت کرده و به تأمين راه                              ً       از افراد ژاندارم در آنھا دائما  اقامت 

پرداختند) کمی بعد يک نيروی دريائی و ھوائی کوچکی را نيز مسافرين می
قانون نظام وظيفه به  )٢۴۶۵( ١٣٠۵به اين ارتش اضافه کرد. در سال 

ی تاصالحا )٢۴٧١( ١٣١١و  )٢۴۶۶( ١٣٠۶تصويب رسيد و در سنوات 
ای از به عمل آمد و نيز به تأسيس دو آموزشگاه نظامی اقدام و عدهدر آن 

ای مستشار نظامی فرانسوی جوانان را برای تربيت به فرانسه اعزام و عده
  برای ارتش ايران استخدام نمود.

  
کرد که کمی بعد از اينکه پدرم با يکی از دوستان نزديک پدرم حکايت می

د روزی با خود زمزمه ای داشت و د شده بورھران وانيروی خود به ت
کاش ھزار قبضه تفنگ يک جور «ناگھان با صدای بلند با خود گفت 

معلوم است که در آن ھنگام فکر استقرار نظم و امنيت از خاطر ». داشتم
ای که ازدو لب او شنيده گذشته است. به ھرصورت اين آرزو و جملهاو می

کند و ز را بخوبی روشن میروتش آنرھيزات آشده است وضع اسفناک تج
عجبی نيست که ديری نگذشت که به ايجاد يک کارخانه تفنگ سازی و يک 
کارخانه مسلسل سازی و يک کارخانه ديگر برای ساختن فشنگ جھت 
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ھائی که به ھمت او ساخته شده اسلحه کوچک اقدام نمود و اين کارخانه
  مشغول کار ھستند.ئی ھنوز ای و تخشھای مھمات سازمانند ساير کارخانه

  
در ضمن اشتغال به اين امور مھم، پدرم برای استقرار نظم و امنيت در 

که نيروئی برای ھای متعدد اقدام نمود. چنانسرتاسر کشور به اردوکشی
ھا بود و چندين سال مبارزه با ميرزا کوچک خان که از طرفداران کمونيست

ط خويش قرارداده بود و دی و تسلعمورد ت ھای ساحلی بحر خزر رااستان
    ً             علنا  از وی حمايت  )٢۴۶١( ١٣٠١ھا تا ھنگام امضای معاھده روس
کردند اعزام کرد. قوای اعزامی عده ميرزا کوچك را شکست داده و می

ھای افرادش را متفرق کردند. ساير رؤسای ايالت و عشايری که استان
ا تحت سلطه انگليسھ تو حماي فارس و خوزستان و بلوچستان را بتقويت

                       ً                                       خويش آورده بودند و علنا  به دولت ھای وقت تمرد داشتند دچار ھمان 
  عاقبت شدند.

  
در ھنگاميکه پدرم در بريگاد قزاق سمت افسری داشت يکبار با ھنگی تحت 
فرماندھی خود از تھران به ھمدان آمده بود. اين ھنگ تنھا يک اسب بيشتر 

روز ھای آنصاص داده بودند. راهاران اختمحمل بي نداشت و آن را ھم برای
العبور بود که حتی راھپيمائی پياده ھم با دشواری صورت بقدری صعب

گرفت. وقتی پدرم که از افسران کارکشته و سختی کشيده بود می
رسد از شدت جراحات کرد به مقصد میھا را بآسانی تحمل میودشواری

ين خاطره، شگفتی نداشت ود. با اشتری میوارده و کوفتگی پاھا ناچار بس
که وقتی پدرم به سلطنت رسيد پس از مسئله استقرار نظم و امنيت مسئله 

داد ھمان ايجاد راه و ارتباطات بود و ای که از ھمه بيشتر به آن اھميت می
در حقيقت برای وی روشن شده بود که بدون وجود راه برقراری امنيت ھم 

  د بود.توانپذير نمیامکان
  

کنند که راه آھن سرتاسری ايران که پدرم در سال مھندسين تصديق می
به پايان رسانيد شايد  )٢۴٧٧( ١٣١٧آغاز و در سال  )٢۴۶۵( ١٣٠۵
ترين راه آھن طويلی باشد که به اين سرعت ساخته شده است. از نظر جالب

ھنر مھندسی، راه آھن سرتاسری ايران از راه آھن معروف سوئيس نيز 
تونل که  ٢٢۴پل و از ميان  ۴١٠٠ين راه از روی ت زيرا استرامھم

گذرد. يکی از تونل ھای اين خط (دو ميل) ميل طول دارد می ۵۴      ً مجموعا  
خورد و پيچ و طول دارد و بعضی از آنھا که در بدنه کوھسار چند پيچ می

ھای سخت عبور ھای آن برفراز يکديگر قرار گرفته از درون صخرهخم
ميل طول آن است (امروز خطوط ديگری  ٩٠٠ه خط اصلی که  نکند. ھزيمی

شده و به نقاط ديگر کشور امتداد يافته است) بوسيله عوائدی  بدان افزوده
شد تأمين گرديد. اين ماليات بيشتر بر که از قند و شکر و چای دريافت می
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طبقه دھقان و کشاورز که قسمت عمده در آمد نقدی خود را به مصرف قند 
شد ولی پدرم نسبت به قرضه خارجی بدگمان رساندند تحميل میمی یو چا
و صدماتی را که اسالف او از وام خارجی کشيده بودند از خاطرش  بود
رفت. با اين وصف ھرچند از قرضه خارجی تحاشی داشت ولی از روی نمی

طرفی مھندسين خارجی را از چندين کشور و مليت مختلف برای کمال بی
 ر ساختمان راه آھن استخدام نمود.متسريع در ا

  
کشور احداث و بنادر مھم بحر خزر و  ھای شوسه مھمی نيز درپدرم راه

خليج فارس را ايجاد نمود و اولين خط ھوائی بين ايران و ساير کشورھا 
وسائلی را  )٢۴۶٩( ١٣٠٩وخط ھوائی داخلی را تأسيس کرد و در سال 

ايران تحت اداره خود داشت از  رکه شرکت انگليسی تلگراف ھند واروپ د
  کت خارج ساخت.حيطه اختيار آن شر

  
رای تأمين استقالل مالی و پولی ايران حق انتشار اسکناس را ملی کرده ب

شود تأسيس و بانک ملی ايران را که بوسيله مأمورين اليق ايرانی اداره می
استخر  وخانه نمود و دستور داد برای کارمندان اين بانک باشگاه و سفره

ند. ديری شنا و وسائل ورزش و بيمارستان و چاپخانه بسيار مجھزی بساز
نگذشت که بانک ملی ايران شعب متعددی در بسياری از نقاط کشور تأسيس 
کرد. نخستين بودجه جمع و خرج کشور نيز تنظيم گرديد. برای اصالح 

ور در ام هرا ک آمريکااوضاع مالی پدرم دکتر ارتر. سی ميليسپو تبعه دولت 
دت پنج ماليه تخصص داشت استخدام نمود. شخص مذبور در نوبت اول م

سال در ايران به کار مشغول بود و يکبار ديگر نيز استخدام وی تجديد 
گشت و در اين دو سفر دو کتاب درباره تجربيات و مشاھدات خويش در 

  ايران منتشر نمود.
  
کشور ايران جز چند  روزی که پدرم قدرت را در کف کفايت خود گرفت 

ه نفت که متعلق به سازی و تصفيه خانيتکارخانه برق و کارخانه کبر
ھا بود صنايعی نداشت. سعی پدرم آن بود که کشور ايران بتواند خارجی

حوائج صنعتی خويش را بدون نياز به بيگانه در داخله مملکت فراھم کند 
بافی، ابريشم ھای پنبه و پشم وو در دوران سلطنت خويش کارخانه

شکر، چای،  چرمسازی، کفش دوزی، دکمه سازی، برنج پاک کنی، قند و
سيگار، روغن نباتی، کنسروسازی، کاغذ، سيمان، آجر، شيشه، داروسازی 

ھای اسلحه و که گفته شد کارخانهو غير آن در کشور تأسيس يافت و چنان
ھا اين کارخانه مھمات سازی نيز احداث شده و به کار افتاده بود. بعضی از

ران ايرانی و بعضی دابه سرمايه دولت و بعضی با شرکت دولت با سرمايه
                                                     ً        کال بوسيله صاحبان سرمايه ايرانی تأسيس يافته بود مخصوصا  از نظر 
اينکه دولت روسيه شوروی نتواند با وارد کردن کاالھای مشابھی که قيمت 
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ر از قيمت کاالھای ايرانی تھا ارزانآنھا را با پرداخت کمک مالی به کارخانه
پدرم به ايجاد يک سلسله انحصارات کرده بود، بازارھای ايران را قبضه کند 

دولتی برای تجارت خارجی اقدام کرد و نخستين بازار و واحد پول و مقياس 
ابعاد را بطور متحدالشکل در کشور ترويج نمود و اوزان و مقياس ھای 

  ماندند برانداخت.از محاسبه آن عاجز می قديم را که حتی مستوفيان ھم گاھی
  

» پرشيا«ر مکاتبات و روابط با دول بيگانه کلمه پدرم حتی دستور داد که د
شد به کلمه ايران تبديل يابد. به ھای دول بيگانه استعمال میکه در نوشته

خاطر دارم که در جنگ دوم جھانی وينستون چرچيل در حالی که خود را 
گفت که زد مید ولی چشمکی شوخ مشربانه ھم میادناراحت جلوه می

» پرشيا«جز با کلمه » پرشيا«را مجبور کند که از تواند او ھيچکس نمی
                ً                                                   سخن بگويد. اخيرا  در اثر استدعای چندين نفر از رجال و دانشمندان کشور 

و ايران در موارد مختلف » پرشيا«ام که ھردو کلمه اينطور موافقت کرده
 ر برود.ا       ً     مترادفا  به ک

  
شايد تصور کنيد که با توجه به محيطی که پدرم دوران جوانی خود را در 

ای نداشت در آن گذرانيده بود به اصالحات اجتماعی و فرھنگی عالقه
روش  )٢۴۶۵( ١٣٠۵صورتيکه قضيه کامال برعکس است. وی در سال 

                                                             ً قضائی جديدی که اساس آن با قوانين محاکمات ملل اروپائی و مخصوصا  
بق بود در ايران برقرار ساخت و محاکم دادگستری تازه ايجاد رانسه منطف

و حل و فصل امور و دعاوی حقوقی را از چنگ محاکمی که بوسيله 
                              ً در سال بعد کاپيتوالسيون را رسما  شد بيرون آورد. روحانيون اداره می

د وو با وجود آنکه در کشور آموزگار و دبير به اندازه کافی موج الغاء نمود
تعميم تعليمات اجباری مجانی مانند دول راقيه اروپائی و ساختمان  نبود به
  ھای متعدد در تمام نقاط کشور اقدام نمود.ھا و دبيرستاندبستان

  
دانشگاه تھران را در محوطه ای بزرگ با ابنيه  )٢۴٧٢( ١٣١٢در سال 

رانيان يوسيع به سبک جديد احداث نمود. قبل از سلطنت او عده معدودی از ا
ٔ  کردند ولی در زمان او برنامه  ای کسب معلومات به خارجه مسافرت میبر                           

اعزام محصل به اروپا با ھزينه دولت صورت اجرا يافته و ھر سال صدھا 
  نفر از جوانان ايرانی برای تحصيالت عاليه به اروپا اعزام شدند.

  
پدرم در  داری کهاين بود شمه ای از تغييرات و اصالحات اساسی و دامنه

مام امور مملکتی به عمل آورد. وی پايه و بنيان محکمی برای اقداماتی ت
ام به جای نھاد. نيت من آن نيست که بگويم که من بعد از وی انجام داده

پدرم در دوران سلطنت خود ھيچ اشتباھی نکرد زيرا بشر ھر که باشد از 



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------‡‹ ---------------------> 
 

درم ر مانند پگ                                               ً  خطا و زلل بر کنار نيست و ھر زمامدار بزرگ مخصوصا  ا
مرد عمل و اقدام ھم باشد ناگزير از بعضی اشتباھات مصون نخواھد بود. 

دادند مثال بعضی از کسانی که پدرم را مورد احترام و قدرشناسی قرار می
کردند که در توسعه و بھبود وضع کشاورزی آن توجھی را که احساس می

گذاری زمان تاج زکرد نداشت. ھمچنين ابه تقويت صنايع کشور مبذول می
                                          ً                    خود به اينطرف پدرم مجلس شورای ملی را دائما  تحت سلطه خويش قرار 

  داده بود ھرچند ھرگز به انحالل آن اقدام ننمود.
  

با وصف آن برای سنجش خدمات پدرم به کشور خود بايد در نظر داشت 
روز با ايران کنونی تفاوت بسيار داشت و اگر پدرم به توسعه که ايران آن

روز داد برای آن بود که در ايران آنکشاورزی اھميت می يع بيش ازاصن
                         ً                                         از صنايع و کارخانه تقريبا  اثری نبود در صورتيکه کشاورزان ما ھزاران 

دموکراسی و  نيز اگر پدرم از روشسال به امر زراعت اشتغال داشتند. و 
واد که سبود که عده رأی دھندگان با کرد به خاطر آنپارلمانی استفاده نمی

ای دموکراسی حقيقی الزم است تا دستگاه تقنينيه مؤثر و مفيدی را به بر
. در حقيقت پدرم با توسعه دستگاه فرھنگی وجود آورند بسيار معدود بود

و توجه به تعميم سواد، راه را برای نمو دموکراسی حقيقی صاف و ھموار 
  ساخت.

  
بسيار داشت و فاوت تھمچنين بايد به خاطر داشت که شخصيت پدرم با من 

طينت و سجايای ذاتی وی او را برای خدماتی که مصمم به انجام آنھا بود 
کامال مجھز ساخته بود ولی آن طينت وسجايا برای اوضاع امروز مناسب 

توانستم کارھائی نبود. قطع دارم که اگر من در آن ايام بجای پدرم بودم نمی
د شخصيت من برای اوضاع ی شايلرا که او کرد به ھمان خوبی انجام دھم و
 تر باشد.ايران کنونی از شخصيت پدرم مناسب

  
ھای روزگار در ھر صورت بايد اذعان کرد که اوضاع زمانه و نيازمندی

کند. ھرچند آدمی ای به تناسب ھمان دوره تربيت میافراد را برای ھر دوره
او  حيات رتنھا مولود و نتيجه اوضاع زمانه نيست و عوامل ديگر نيز د

که در فصل آينده خواھم گفت محيطی که در آن نشو و نما مؤثر است. چنان
ام بوسيله پدرم برای من ايجاد گشته و شخصيت وی قسمت مھمی از کرده

داد. با وصف آن نفوذ معنوی و عميق، سرشت ما آن محيط را تشکيل می
چشم به  ه بودددو نفر يکسان نگرديد. اگر من در ھمانروز که پدرم بدنيا آم

ديدار آفرينش گشوده (يعنی با وی برادر توأم بودم) و در ھمان شرائط و 
اوضاع زندگانی کرده بودم قطع دارم که باز شخصيت ما دو نفر با يکديگر 

ھای بسيار داشت. در اينجا بايد گفت که  تصادف تاريخ در حيات ما تفاوت
روز برای در آن دو نفر سھمی بزرگ داشته است. سرشت و ذات پدرم
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که سرشت من با ھمه احترام خدمت به کشور ايران از من بھتر بود. چنان
تر است و قطع و تحسينی که نسبت به پدرم دارم برای امروز ايران مناسب

  فرمود.دارم که اگر امروز حيات داشت اين نکته را تصديق می
  

نامی ايران به گم به ھر حال پدرم ما را بجای فرار از تمدن جھانی که مآال
شد به جھان باختر و تمدن آن توجه داد و او بود که ايرانيان را منتھی می

    ٔ                                                             بدوره  جديد حيات ملی راھبری نمود و انقالبی که پدرم ايجاد کرد سلطنت 
ای متوجه دو ھزار و پانصد ساله شاھنشاھی ايران را به مسئوليت ھای تازه

  ساخت.
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 فصل سوم

  دوران كودكي من
  
تمام اقطار گيتی پدر در رشد اخالقی و فکری پسر تأثير دارد. من نيز از  در

ام و پدرم بيش از ھر عامل ديگر در رشد اخالقی اين قاعده برکنار نبوده
من نفوذ داشته است. البته ھمانطور که گفته و خواھم گفت من ھرگز آئينه 

وذ مثبت و فتمام نمای اخالق پدرم نشدم ولی وی در من از جھات بسيار ن
منفی داشت و از اين جھت بايد اين فصل را با ذکر بعضی از خصوصيات 

  اخالقی و شخصی او آغاز کنم.
  

بدون ترديد ھمه کس حتی دشمنان پدرم معترف بودند که وی  دارای 
در عين اينکه ممکن بود پدرم  .ای بودالعادهشخصيت بسيار عجيب و خارق

توانست رعب آورترين سوب شود میحترين مردم جھان منمونه خوش خلق
االراده ومقتدرى بودند که افراد گيتی به شمار آيد و چه بسيار مردان قوی

افتاد. در وی نيروئی عجيب در تعيين از يك نگاه او لرزه براندامشان می
ارزش طبايع مردم وجود داشت و با يك برخورد نقاط ضعف و قدرت و 

داد که گوئی از چشمانش تشخيص می درستی و نادرستی اشخاص را  چنان
کرد و به ھمين جھت اشعه ای مرموز با اعماق قلب ديگران نفوذ می

بسياری از اشخاص قدرت نگاه کردن مستقيم به چشمان نافذ وی را 
القلب بود و نداشتند. پدرم برخالف تصور مردم مردی مھربان و رقيق
اوان داشت و ر      ً                                     مخصوصا  نسبت به خانواده خود محبت و مھربانی ف

برد سختگيری و تندی او به مھر که درميان خانواده خود بسر میھنگامی
          ً                     گشت مخصوصا  با من که به وليعھدی و موأنست و محبت خاصی تبديل می

نمود و حتی گاھی با خود برگزيده بود با مھربانی و خوشروئی رفتار می
خواند اما ھرگز کرد و برايم آھسته آواز میشفقت فراوان با من بازی می

  به ياد ندارم در حضور ديگران چنين رفتاری کرده باشد.
  

از صفات مشخصه او سادگی و بيزاری از تجمل بود. بسياری از مردمی 
خواھند بوسيله نمايش ثروت اند میکه به نيروی شخصی به مقامی رسيده

 مادی خويش ديگران را تحت تاثير قراردھند. از آن گذشته سالطين مشرق
با کمال سرافرازی از تجمالت  اند. اما  پدرمبطور کلی در پی سادگی نبوده

کرد و در تمام دوره سلطنت خود اغلب مسرفانه سالطين قاجار پرھيز می
  پوشيد.لباس ساده نظامی می
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ھايش کوتاه و کار ھای او بافت ايران و از نوع متوسط و چکمهجوراب
ز يک دستمال و يک قوطی سيگار اکرده بود و محتويات جيبش معموال 
گذاشت تجاوز نمی کرد و در نظافت و نقره که در آن سيگارھای ايرانی می

  پاکيزگی دقت و مراقبت مخصوص داشت.
  

غذای او به علت کسالت معده ھميشه ساده بود. برای صبحانه فقط چای 
ھا نیامرغ و ميوه که صبحانه اغلب ايرنوشيد و اصال از نان و پنير و تخممی

خورد پز چيزی نمیاست پرھيز داشت و شام و ناھار جز برنج و جوجه آب
نوشيد. اثاثيه و در اوقات کار با فواصل معين و در استکان معمولی چای می

دفتر وی عبارت بود از يک ميز خاتم بسيار زيبائی که ھنوز مورد استفاده 
قشه مفصل نمن است و يک صندلی و يک نيمکت و يک تخته قالی و يک 

شد کشور ايران. در منزل معموال روی تشکی که بر زمين گسترده می
که من ھم نمود. چنانکرد و ھيچگاه از تختخواب استفاده نمیاستراحت می

بسيار مايلم که به ھمين نھج تمدد اعصاب کنم. برنامه روزانه او نيز بسيار 
س از استحمام پخاست و ساده بود. معموال ساعت پنج صبح ازخواب برمی

گرفت برای صرف صبحانه (اگر بشود و تراشيدن ريش که بسرعت انجام می
ھای رفت و در ھمان وقت اخبار و گزارشآن را صبحانه ناميد) سر ميز می

کرد روزانه کشور را که تا آن ساعت تنظيم و ارسال گرديده بود مطالعه می
ت. ابتدا رئيس دفتر فرو درست سر ساعت ھفت و نيم به دفتر کار خود می

پذيرفت. پس از آن میمخصوص و بعد افرادی را که احضار کرده بود 
شد و تا ساعت يازده و نيم مذاکره با وزيران و ساير مأمورين آغاز می

             ً                     خورد و تقريبا  از ساعت دو بعدازظھر ادامه داشت. در آن ساعت ناھار می
رسی دوائر مختلف ارتش زباز به کار مشغول بود و معموال عصرھا را به با
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پرداخت. جلسه ھيات وزيران و يا بررسی طرحھای عمرانی و اداری می
شد و از ساعت شش تا ھشت اغلب بعد از ظھرھا در حضور او تشکيل می

کرد و سر ساعت ھائی که در عرض روز رسيده بود رسيدگی میبه گزارش
که خود کرد و چنانخورد و ساعت ده شب استراحت میھشت شام می

ھای مختلف ھا و اجرای برنامهگفت در رختخواب نيز به فکر تنظيم نقشهمی
  گاه بکلی بيکار نبود.توان گفت که وی ھيچبود و با اين ترتيب می

  
شود که يکی از از توجه به برنامه ای که ذکر آن رفت کامال معلوم می

در کليه  که دبوصفات مشخص و برجسته پدرم رعايت نظم و ترتيب و دقتی 
که برای ادامه تحصيالت عازم امور داشت. خوب به خاطر دارم ھنگامی

اروپا شدم پدرم دستور داد که برنامه درس فارسی خود را که زير نظر معلم 
گرفتم ھمه ھفته به اطالع وی برسانم تا از پيشرفت کارمن خود فرامی

ی ناراحت شده قدربم بار پست تأخير داشت و پدر                   ً   مستحضر باشد. اتفاقا  يک
را از اين تأخير او علم من مخابره نموده و ـــ           ً             بود که فورا  تلگرافی به م

 سرزنش نمود.
  

برد وقت ديگری برای استراحت جز اوقاتی که با خانواده خود به سر می
وتفريح نداشت و در عرض سال فقط يکی دو بار چند ساعتی به شکار 

خاطر دارم که پيوسته و بخوبی ب رفتن بودرفت. ورزش مخصوص او راه می
ھای لشکری و زد و يا پياده به بازرسی سازماندر دفتر کار خود قدم می

پرداخت و عصرھا نيز گاھی در باغ کاخ اختصاصی خود راه کشوری می
پذيرفت و اين            ً                                    رفت و عموما  اشخاص را در حال راه رفتن به حضور میمی

اوقاتی که رضاشاه پياده  بزنند. در ل وی قدمطور در دنبااشخاص بايد ھمان
  کرد معموال مشغول فکر بود.حرکت می

  
بست بود و پدرم در معتقدات مذھبی نيز به سادگی و دوری از تظاھر پای 

ای تصور چون گروھی از روحانيون را مورد تعقيب قرارداده بود عده
حقيقت  هاين قضي بند به مبانی مذھبی نيست در حاليکهکردند که وی پایمی
حقيقت اين است که وی به ھيچوجه مايل نبود روحانيت به سياست  ارد.ند

                                       ً                        آلوده شود و بھمين جھت روحانيون را شديدا  از دخالت در امور سياسی 
ھای کرد و معتقد بود که در غير اينصورت نخواھد توانست  برنامهمنع می

ارد اجرا بگذ عد به موقاصالحی خود را با سرعت و شدتی که الزمه زمان بو
  افتاد.تری نياز میو به زمان طوالنی

  
فايده بداند يا نسبت به اما اين امر دليل آن نبود که وجود روحانيون را بی

خواه اعتنا باشد، بلکه برای روحانيون روشنفکر و ترقیمعتقدات دينی بی
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ای هقن وی عالھای بارز اعتقاد و ايمااحترام بسيار قائل بود و يکی از نشانه
االئمه امام رضا (ع) داشت و به ھمين جھت به نام که به حضرت ثامنبود 

را ھم اضافه کرده بود وھرگاه فرصتی » رضا«اصلی تمام پسران خود کلمه 
شتافت. ھمچنين وقتی السالم میداد به زيارت مرقد امام ھشتم عليهدست می

يکی از وند و يا ام پاک خد    ً                                    قلبا  خواھان اجرای يک برنامه اصالحی بود نا
  ٧ جست.کرد و از آنھا استمداد میائمه اطھار را بر زبان جاری می

  
ھيچ کس به اندازه پدرم به وطن خود ايمان نداشت و اين ايمان به درجه 

و به ھمين جھت صميمانه معتقد بود که تمدن ايران عشق شديد رسيده بود 
يات کشورھای ديگر قاز تمام جھات بر تمدن جھان برتری دارد و گاھی تر

شمرد ولی در عين حال از روش جديد تعليم و تربيت استقبال را ناچيز می
چکس مثل او برای پيشرفت و پرورش اجتماعی ايران اھتمام کرد. ھيمی

ه گذشته درخشان و پرافتخار وطن خود را با ديده نداشت و در عين آنک
انی عالقه شديد تنگريست و به حفظ آداب و سنن باستکريم و اعجاب می

معتقد بود که برای حفظ تماميت و استقالل و تأمين سعادت ملت بايد داشت 
کشور ما بسرعت ھر چه تمامتر مراحل ترقی و پيشرفت را که جھان غرب 

  پيموده است طی کند.
  

به ھمين جھت با اينکه کمتر به خارج از کشور مسافرت کرده بود پيوسته 
ھای مولد برق، سدھا و ی جديد دستگاهاھفکرش متوجه ايجاد کارخانه

جاد ھای شوسه، ساختن شھرھا و ايتاسيسات آبياری، خطوط آھن و راه
  ھای نيرومند بود.آرتش

  
ھای علمی و پيشرفت با آنکه سرچشمه اطالعات و معلومات پدرم درباره

صنعتی جھان امروزه درست معلوم نبود ولی ھميشه از آخرين ترقيات 
ی و نظامی جھان آگاھی داشت. بايد گفت که اين اطالعات دصنعتی و اقتصا

در استفسار و پرسش در  را در نتيجه عالقه شديد به مطالعه و ولعی که
  آورد.موضوعات دقيق فنی داشت به دست می

  
مردی با پشتکار و ھوشيار نبود بلکه سرعت انتقال او از حد  پدرم تنھا

ھنگام  انديشيد وکرد و بيشتر میکرد. او کمتر صحبت میمی معمولی تجاوز
کرد. سخنان او مربوط به موضوع ھای کوتاه و پرمعنا ادا میصحبت جمله

و متضمن حقايق و واقعيات بود و با اينکه به حساب دانش و فرھنگ 
آميزی نکات حساس ھر امروز تحصيالت مرتب نداشت ولی بطور شگفت

                                                            
اين شيوه پسنديده ای است که ھر شخص در اعتقادات شخصی خود ثابت قدم باشد. روزگار  - ٧

   نشده بود. ٢١آنروز چنين اقتضا ميکرد، آنروز ھا ھنوز قرن 
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سرتاسری ايران يا امور  نمسئله دشواری را اعم از اشکاالت فنی راه آھ
کرد. از سخنان او عزم و اراده مربوط به سياست خارجی بسھولت درک می

گويد کرد و بخوبی معلوم بود که به آنچه که میتراوش می و روشنی تصميم
ھمين جھت سخنانش که از قلب وی برخاسته بود تقاد و اعتماد دارد و بهاع

 افتاد.ست و مؤثر میشنبدون استثناء در قلب شنوندگانش می
  

وی بر اعصاب خويش تسلط بسيار داشت و برخالف تصور بعضی از 
شد و اگر گاھی اشخاص در دوران سلطنت خود ھرگز بواقع خشمگين نمی

گرفت برحسب لزوم و مبنی بر مصلحتی بود ولی حالت غضب به خود می
  ھمواره اعصاب خود را در اختيار داشت.

  
او در امور سياسی شناسی انگيز پدرم وقتتيکی ديگر از خصائص شگف

دانست چه وقت کاری را آغاز و در مداران بزرگ میبود و مانند سياست
قيقه تصميم توانست در ظرف يک دچه ھنگام از اقدامی اجتناب کند و می

مھمی اتخاذ نمايد و يا در صورت اقتضاء ده سال برای اجرای تصميمی 
  ً                                    با  افکار و نظريات خود را بخوبی در ذھن لصبر و حوصله داشته باشد. غا
سنجيد و داد و اطراف و جوانب آن را میخويش مورد بررسی قرار می
مناسب را گذاشت و شگفت آنکه ھميشه وقت آنگاه آن را به موقع اجرا می

داد و در اين تشخيص ھرگز اشتباه برای اجرای نظريات خود تشخيص می
  کرد.نمی

  
برافراد عادی برتری داشت. و استقامت جسمی نيز  پدرم از حيث پشتکار

دريغ در تجديد تأسيسات مختلف مملکتی به که تمام نيروی خود را بیچنان
قع داشت. کليه انداخت و از ديگران نيز ھمين کوشش را توکار می
ھای دولتی را بر اساس جديدی بنا نھاد و انضباط عجيب و عالقه سازمان

                           ٔ  ھای کشور اثر عميق داشت. شيوه  ر کليه سازماندشائبه وی به خدمت بی
کشوری او چنان بود که اغلب بدون خبر و بطور غيرمترقبه از موسسات 

داد تا به ری انجام میکرد و اين بازديد را بيشتر در اول وقت ادابازديد می
وضع حضور و غياب کارمندان نيز نظارت کرده باشد و ھرگاه کارمندی دير 

ماند. مثال روزی شد از نظر وی بر کنار نمیود حاضر میخبه محل خدمت 
ی رفت و دستور رضاشاه اندکی پس از آغاز وقت اداری به وزارت دارائ

ارمندان و از جمله وزير مسئول داد درھای آن وزارتخانه ببندند. چند تن از ک
که دير به سر کار خود رسيدند خود را پشت در بسته يافتند و در نتيجه از 

ای از مبارزات فراوانی است که پدرم بر بر کنار شدند. اين قضيه نمونه رکا
  اورد.        ً          ر مداوما  به عمل میعليه کاھلی و سستی و مسامحه در امو
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ر ايران ايجاد نمود، بلکه ساعات خروج و رضا شاه نه تنھا راه آھن را د
ين اشمرد. در کرد و تخطی از آن را جائز نمیورود قطارھا را معين می

شوم نگرم مسرور میباره عکسی از پدرم موجود است که ھروقت بدان می
در حاليکه به ساعت خود نگاه  و اين عکس در يکی از قطارھای مسافری

ر مسرت و رضايت پدرم مشھود است زيرا کند برداشته شده است و آثامی
کند که قطار درست بموقع و سر ساعت معين وارد ايستگاه مشاھده می

  ود.شمی
  

شناسی را به مردم در تاريخ ايران جديد پدرم نخستين کسی است که وقت
نمود. در اصل تنبيه و تشويق پدرم                             ً         تعليم داد واھميت آن را دائما  گوشزد می

بيشتر به جنبه تنبيه متمايل بود، تا به تشويق و پاداش. زيرا به اعتقاد او 
فتار کرده است. ويش رخدھد به وظيفه کسی که کار خود را خوب انجام می

ديد کسی در انجام وظيفه قصوری کرده يا به نادرستی بر عکس اگر می
کرد که خاطی تمام عمر را در عملی را انجام داده است چنان رفتار می

گرفت حاکی پشيمانی به سر برد. رويه پدرم در کارھايی که بايد انجام می
رت آمرانه استوار اس قدساز آگاھی او به طبيعت مردم خاور زمين و بر ا

ھای اخير که جامعه ما به اصول دموکراسی آشناتر گشته بود ولی در سال
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است اتخاذ رويه ديگری غير از شيوه پدرم برای حاضر کردن افراد به 
  انجام وظائف ثمرات نيکوتری به بار آورده است.

  
مردم به جانفشانی و کوشش پدرم به نيروی اخالقی و  ٨ برای تحريض

د زيرا ملت نوی خويش تکيه داشت و نتيجه اين اتکاء ھرگز منفی نبوعم
وی از  ٩ايران از نظر ھمان احترامی که به پدرم داشت و ترس از سخط 

 نمود.ھای او پيروی میھا و ھدفنقشه
  

نگريستند ولی وی می در آغاز سلطنت پدرم مردم از روی عشق و عالقه به
يشرفت امور مجبور بود به فشار و پدر اواخر دوره سلطنت چون برای 

د اين عشق و عالقه به حس احترام و تسليم مبدل اعمال قدرت متوسل شو
گشت و در ھر حال در تمام دوران سلطنت خود در کليه افراد ملت نفوذ 

  معنوی شگرف داشت.
  

و مجد و عظمت ديرين وطن ما کوشش پدرم در احيای افتخارات باستانی 
که خواست که ميھن خود را چناناز ملت خود می بسيار داشت و ھميشه

دارند و در راه تجديد عظمت  افتخارات گذشته آن است سربلند نگاهشايسته 
ديرين ايران با وی گام بردارند. وی بدون آنکه يک برنامه جامع عمرانی 

م و يا برنامه سوم که اينک در شرف تھيه مانند برنامه فعلی ھفت ساله دو
شد، پيوسته پس از اتمام يک طرح اصالحی به طرح ديگر ااست داشته ب

ھای ماند تا مجموع اين کوششای از کوشش باز نمیپرداخت و لحظهیم
سريع به شکل يک نقشه معقول اصالحات درآيد. با تصديق به اينکه در 

تر و مفيدتر بود و با تصديق به قيقھا دميان اقدامات او بعضی از طرح
ھای اصالحی خالی از ای تحريض ملت به انجام آن نقشهراينکه رويه او ب

شونت نبود بايد اذعان کرد که پدرم به نتايج شگرفی رسيد و وقتی کارھای خ
کنيم مشکل است                                        ً        او و خدماتی را که به کشور کرده است جمعا  حساب می

بيش از شانزده سال نبوده و در مدتی به  تصور کنيم که دوره سلطنت وی
ئل آمده ھائی که در فصل سابق به آنھا اشاره کردم ناه پيشرفتباين کوتاھی 

  است.
  

طبعی بود ھرچند کسانی که خاطراتی از نظر اخالق شخصی پدرم مرد شوخ
از دوران سلطنت وی دارند اين نکته را تکذيب خواھند کرد. اما حقيقت 

                                  ً              ه شد و او در محافل خانوادگی مخصوصا  با خود من در ھمين است که گفت
خانواده نيز کرد و حتی خارج از محافل ھايت سادگی و محبت شوخی مین

                                                            
  به ھيجان آوردن، تشويق کردن -  ٨
  نا خشنودی و ناخوش داشتن چيزی -  ٩
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کنم آنچه بيشتر او رسيد و تصور میاغلب خنده پر صدای او به گوش می
انداخت رويه مضحک و در عين حال پر از وقار ظاھری را به خنده می

 ای افکندهخواستند بر چھره حقيقت پردهورد با وی میکسانی بود که از برخ
  باشند.

  
که قبال ھم گفته شد پدرم در فھم افکار درونی مردم زبردستی داشت و چنان

ٔ                            از نگاه و وجنات قيافه  مردم به آنچه در ضميرشان می برد و گذشت پی می                    
  خورد.بآسانی فريب نمی

  
رين دولت ريا و چاپلوسی ديد بعضی از درباريان يا مأموھنگاميکه می

برد. به نظر من نفرت پدرم از اين کار لذت می خنديد وکنند به آنھا میمی
و تظاھر درباريان و مأمورين آن عصر که با مبالغه و عبارات از ريا 
نمودند و باطن امور را فدای ظاھر قيمت را تلف میتھی، وقت ذیميان

ٔ        ود، زيرا در ايران جمله  معروف کردند بسيار واجب و ضرورى بآراسته می                      
بيش از حد مورد » از راست فتنه انگيز است دروغ مصلحت آميز به«

ر گرفته بود و تحمل اين رويه با آن صراحت لھجه و صدق استفاده قرا
ديد گفتاری که داشت برای وی غيرممکن بود و از ھمين جھت وقتی می

د از خنده و تمسخر خواھند باز ھمان روش را دنبال کنناطرافيان می
  خودداری نداشت.

  
يجه زندگی سربازی خود به شوخی يا کنند که وی در نتای تصور میپاره

به کلمات خشن راغب بود ولی اين تصور بکلی غلط است، زيرا  ١٠تفوه 
من ھرگز از زبان او اينگونه سخنان نشنيدم و اصال جز من با ھيچکس به 

آمدند يا چنان رعبی دلشان يش وی میپرداخت و کسانی که پخوش دأبی نمی
افتاد و يا نسبت به وی احساس ه بدنشان به لرزه میکگرفت را فرا می

ترام و تکريم داشتند و در ھر دو صورت امکان ارتباط خصوصی و مجال اح
آمد و اين رويه حتی در مورد دوستان ديرين و گويی ھرگز پيش نمیلطيفه

دارم با يکی از عموھايم که با وی بسيار کرد. ياد نزديک وی تفاوت نمی
ع ين رفتار را داشت و شخصيت بارز و وقار ذاتی پدرم مانمنزديک بود ھ

  ھرگونه حرکت نامعقول و ابراز کلمات و عبارات غيرمودب بود.
  

کردم که پدرم قطعا در نتيجه اتخاذ به ھمين جھت گاھی پيش خود فکر می
کند ولی بزودی متوجه شدم که تصور تنھائی میاين روش ھمواره احساس 

صوصيات اخالقی او چنان بود که کمتر احتياج به خمن صحيح نيست زيرا 
تانه با افراد داشت و آشنايان وی نيز ھرگز جرئت روابط نزديک و دوس

                                                            
  سخن گفتن، لب به سخن گشودن - ١٠
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اينکه خويشتن را با وی مانوس جلوه دھند نداشتند. او ھمواره با افکار 
خواست انجام دھد سرگرم بود و آنھا را دوستان یخود و کارھای مھمی که م

ھای اخير دانست. با وصف اين در سالدل خويش میکواقعی و ياران ي
تر شده بود تنی چند از دوستان شاورين و ندمای وی تنگسلطنت که دايره م

 ساختند.نزديک وی را با جھان خارج مرتبط می
  

ام که خصوصيات پدرم نگاشته      ً                                 تقريبا  پنج سال پيش رساله کوتاھی درباره 
پ و منتشر گرديده است. در آن ابصورت کتاب به چند زبان زنده دنيا چ
اميدوارم اين شرح «وشته بودم که کتاب ضمن شرح اخالق و رفتار پدرم ن

                           ً      مندان به اين آب و خاک خصوصا  طبقه موجب شود که ملت ايران و عالقه
دريغ وقف سعادت و پيشرفت و جوان به مرد بزرگی که زندگانی خود را بی

و شيوه پسنديده او را در عالقه و  رفاه ھموطنان خود کرده است انديشيده
دھند و انجام وظيفه را از او بياموزند  خدمت به وطن و مردم سرمشق قرار

و بدانند که وظيفه مردی و مردانگی آنھا اقتضا دارد که ترس و بيم را 
و حقيقت را جانشين نادرستی و  مقھور شھامت و پشتکار داشته و حق

آسائی ئم اخالقی بپرھيزند، از تنبلی و تناباطل کنند. از خصائل ناپسند و ذم
ٔ                  افتمندانه را ھدف عالی و وسيله  افتخار خود قرار شرمگين باشند و کار شر                             

دھند و اين نکته را نيک دريابند که کار و خدمت بزرگترين زينت روحانی 
ای از خصال بارز پدرم که اين بود شمه». اوستآدمی و موجب سرافرازى 

بسيار عميق داشت و ذکر آنھا برای آن است که  یدر تربيت من تأثير
پيش از آنکه از دوران کودکی من سخنی برود از  خوانندگان اين سطور

  ای آگاھی پيدا کنند.عواملی که در روحيه من موثر بوده است تا درجه
  

ای کوچک و ساده در در خانه )٢۴۵٨( ١٢٩٨من در چھارم آبان سال 
ام. در آن موقع ھنوز شھر به دنيا گشوده ميکی از محالت قديم تھران چش

ت واطراف آن را خندق خشکی فراگرفته بود. راه ورود تھران حصار داش
ھا برای حفظ شھر از ھای متعددى بود که شببه شھر ازدروازه

ھارا در دوران ين دروازهشد و اماجراجويان و دزدان مسلح بسته می
ن و آبادی و نو کردن ايران داشت اای که به عمررھبری پدرم از نظر عالقه

  خراب کردند.
  
چون ديرى نگذشت که خانواده من نقل مکان کردند خاطره روشن و  

واضحی از آن خانه قديمی در ذھن من نمانده و تنھا چيزی که از آن دوران 
ھای مرتفع البرز است که فريب سلسله کوهکودکی به ياد دارم منظره دل

و الھام بخشيده است.  ١١ ھميشه به من نوق تھران را در بر گرفته و
                                                            

  آن سرخ فامی بوده باشد، جلوه زيبايی که گاھی در افق پيدا ميشودو سبزی که در سپيدی  -  ١١
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ھمچنين ھر وقت در روزھائی که آسمان صاف بود به شمال شرقی شھر 
ديدم و اين قله بلند که انداختم قله شامخ و با عظمت دماوند را مینظر می

ت مايه گشادگی خاطر من بوده است. فرق آن ھميشه از برف مستور اس
بلندتر » منبالن«متر ارتفاع خود از قله  ۵۶٧١بعدھا دريافتم که اين کوه با 

          ً                                        و تقريبا  يک برابر و نيم قله معروف فوجی ياما است.
  

ديگر از خاطرات نخستين دوران کودکی من قيافه مردانه وقامت بلند پدر 
ھر روز در ساعت معين با درشکه است که در آن ھنگام وزير جنگ بود و 

رد. آنانکه به تشبيه و مضامين کرفت و مراجعت میبه محل کار خود می
ھای مرتفع احساسات آن روزگار که کوهادبی عالقه دارند بايد بگويند که در 

وزيری و شاھنشاھی دادند پدرم که در شرف تعھد مقام نخستمرا تکان می
ھای کوه مانند شرف برطرف کردن دشواریايران بود با آن ھمت بلند در 

  کشور بود.
  

وب به خاطر دارم که يکروز در حمام ٔ                ه  من ضعيف بود. خيدر ايام کودکی بن
کنم که زمين خوردم و کاسه سرم بشدت به زمين اصابت کرد. فراموش نمی

                          ً خدمتکار وفادار ما که اخيرا  » آقا ھاشم«نگاه نگران و حالت مضطرب 
  ١٢ درد بدن در من تأثير کرد.درگذشت بيش از 

  
است که پدرم با مراسم بسيار  جالب ترين خاطره دوران طفوليت من روزی

تاج شاھنشاھی بر سر نھاد و من » رضا شاه پھلوی«نوان باشکوھی بع
نظير تاجگذاری در برگزيده شدم. مراسم مجلل و بی یعھدنيز به واليت

ريفات باستانی انجام گرفت تاالر قصر گلستان و تخت طاووس باشکوه و تش
شش سال بيش نداشتم  که اميو ابھت و عظمت آن منظره در من که در آن ا

 تأثيری شگرف داشت.
  

کردم من تا زمان وليعھدی با مادر و برادران و خواھران خود زندگی می
ولی بعد از تاجگذاری بدستور پدرم از آنھا جدا شدم و پدرم دستور داد که 

نھاد قرار گيرم و برای نام می» تربيت مردانه«که آن را تحت تربيت خاصی 
بزرگ آينده آماده شوم. در ھمين موقع نام من در دبستان  تقبول مسئولي

و در حقيقت اين مدرسه بخاطر من و چھار برادر ديگرم نظام ثبت شد 
آموز داشت و                              ً                   تأسيس شد و من در کالسی که جمعا  بيست و يک نفر دانش

ن فرزندان مأموران دولتی و افسران ارتش با کمال دقت و ھمه آنھا از بي
تر شده بودند مشغول تحصيل شدم و برادرانم که کوچک باحتياط انتخا

                                                            
کدام کودکی است که در حمام ھای آنروز زمين نخورده باشد... کدام کودکی است که سرش  - ١٢

   را نشکسته باشد
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آموزان اين دبستان لباس نظامی تر رفتند. دانشی پائينبودند به کالس ھا
پوشيدند و برنامه درسی بسيار دشواری داشتند و زندگانی کودکی من می

گذشت. ھای سربازی میدر محيط نظامی يعنی در تحصيل و تمرين        ً نيز طبعا  
تحصيالت دبستانی پدرم يک معلمه فرانسوی برای تعليم زبان  گذشته از

ارت بر امور زندگی داخلی من استخدام کرده بود. در نتيجه فرانسه و نظ
مساعی اين بانو که بمناسبت ازدواج با يک ايرانی بانو ارفع ناميده ميشد 

فرانسه را در کمال روانی و سالست مانند زبان مادری خود فراگرفتم  زبان
  ای برای مشاھده افکار باختری در برابر ذھن من گشوده گشت.دريچه و
  

 ١٩۵٩اين بانو که من ھمواره خود را رھين وی خواھم دانست در سال 
  در پاريس درگذشت.

  
با اينکه در ايام طفوليت بنيه نيرومندی نداشتم ولی بسيار چابک و با نشاط 

دن و پريدن و باال رفتن يگرفتم و پيوسته در حال دوبودم و کمتر آرام می
ھای معمولی پسران بودم. در زمان کودکی کشتی ازدرخت و ساير بازی

ه من شور ما است بسيار مورد عالقگرفتن که يکی از ورزش ھای بزرگ ک
بود و بخاطر دارم که روزی بعلت کشتی گرفتن بعد از غذا مورد مؤاخذه 

ھای شدم و از جمله بازییھا نيز از برف بازی خسته نمقرار گرفتم. زمستان
ديگر من در اين ايام اين بود که در مسير جويبارھای کاخ ييالقی سعد آباد 

توان گفت       ً   تقريبا  میکرديم و ل و سنگ سدبندی میبا کمک دوستان خود با گ
ھای الکتريسيته که فشار که آن سدھا نمونه کوچکی بود از سدھا و کارخانه

در کشور در چندين نقطه ساخته شده  زآب قوه محرکه آن است و امرو
نمودم و ھای چوبی و آجری بنا میھمچنين در مجاورت نھرھا خانه است.

  پرداختم.ه که داشتم میيا به ساختن پل و عمارات با دستگاه کوچک بازيچ
  

در دبستان نظام روزی دو ساعت مجال استراحت داشتم ولی تمام اين مدت 
شد و با اينکه در ايران رسم دکانه میوھای کصرف جست و خيز و بازی

د من کنناست که کوچک و بزرگ بعدازظھرھا مدت مختصری استراحت می
ھم به خواب بعد از ظھر که ھنوز به اين عادت عمومی تمايلی نداشتم چنان

کنم که در آن موقع به جای استراحت بعد از عالقه ندارم و فراموش نمی
خود با شور و شعف فراوان و سر و  نای از ھمدرساظھر باتفاق عده

پرداختيم و خواب را از چشم جمعی میھای دستهصدای زياد به بازی
  گرفتيم.بزرگترھا می

  
بود و » دزد و پليس«من در آن موقع بازی ھای مورد عالقه يکی از بازی

کردم. در برای اين بازی نفرات خود را به دو دسته دزد و پليس تقسيم می
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ھای مرموز کاخ را زيرپا بازی جالب تمام انبارھا وزيرزمين جريان اين
م ما گذاشتيم ولی بايد اعتراف کرد که در آن موقع دستگاه کشف جرائمی

. ھنگامی که به سن بلوغ رسيدم بيشتر به بسيار ناقص و بدوی بود
پرداختم و آقای آتابای که در حال حاضر ميرشکار سواری وشکار میاسب

  ھا با من ھمراه بود.اين ورزش رسلطنتی است د
  

ھای جديد به فوتبال و بکس نيز بسيار عالقه داشتم و بخاطر دارم از ورزش
روزی در حين تمرين زد و که مربی بکس من ھميشه عينکی به چشم می

عينکش از چشمش افتاد که من آن را از زمين برداشتم و به او رد کردم 
ن ادامه داديم. بازی ديگر من و دوستانم يکه بر چشم نھاد و بار ديگر به تمر

در آن موقع  چوگان بازی با دوچرخه که فوق العاده جالب توجه و 
بازان ع دارم ما اولين چوگانرسيد و تا آنجا که اطالمی انگيز به نظرھيجان

 دوچرخه سوار ايران بوديم.
  

ا افراد ب     ً                                                      ظاھرا  با اينکه بر حسب عادت وليعھد بايد تا حدی متکبر باشد و 
وليعھدی چنين عادی نياميزد ولی تا آنجا که به خاطر دارم من در دوران 

صفاتی نداشتم و اميدوارم که در حال حاضر نيز چنين نباشم. در آن موقع 
که پدرش ستوان ارتش  حسين فردوستوست صميمی من پسری بود بنام د

د با عبود. حسين در دوران تحصيل در سوئيس ھم با من ھمدرس بود و ب
کرد. و فعال داری میدرجه سرھنگی سمت استادی دانشکده افسری را عھده

  شاھنشاھی مشغول انجام وظيفه است. در گارد
  

در دوران وليعھدی ھمه روزه پدرم يکی دو ساعت از وقت خود را با من 
کردم. منظور او گذراند و از سن نه سالگی ناھار را ھم با او صرف میمی

                  ً                              نظم آن بود که شخصا  از وضع من با خبر شود و من از ماز اين برنامه 
ری جريان اوضاع کشور آگاه گردم. کمی بعد از تاجگذاری پدرم دچار بيما

حصبه شدم و چند ھفته با مرگ دست و گريبان بودم و اين بيماری موجب 
مالل و رنج شديد پدر مھربانم شده بود. در طی اين بيماری سخت، پا به 

ام. در حانی خاصی گذاشتم که تا امروز آن را افشاء نکردهودايره عوالم ر
را بخواب السالم ھای بحرانی کسالتم موالی متقيان علی عليهيکی از شب

ديدم در حاليکه شمشير معروف خود ذوالفقار را در دامن داشت و در کنار 
من نشسته و در دست مبارکش جامی بود و به من امر فرمود که مايعی را 

جام بود بنوشم. من نيز اطاعت کردم و فردای آنروز تبم قطع شده و  که در
ش از ھفت سال حالم بسرعت رو به بھبودی رفت. در آن موقع با آنکه بي

انديشيدم که بين آن رؤيا و بھبودی سريع من ممکن است نداشتم با خود می
ارتباطی نباشد ولی درطی ھمان سال دو واقعه ديگر برای من رخ داد که 

   ر حيات معنوی من تاثيری بسيار عميق بر جای نھاد.د
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امامزاده داود                      ً                                 در دوران کودکی تقريبا  ھر تابستان ھمراه خانواده خود به 
رفتيم. برای که يکی از نقاط منزه و خوش آب و ھوای دامنه البرز است می

رسيدن به آن محل ناچار بوديم که راه پر پيچ و خم و سراشيب را پياده و 
ا با اسب طی کنيم. در يکی از اين سفرھا که من جلو زين اسب يکی از يبا 

دم ناگھان پای اسب خويشاوندان خود که سمت افسری داشت نشسته بو
تر بودم با سر بشدت لغزيده و ھردو از اسب به زير افتاديم. من که سبک

روی سنگ سخت وناھمواری پرت شدم و از حال رفتم. ھنگامی که به خود 
العاده تعجب ای نديده بودم فوقمراھان من از اينکه ھيچگونه صدمهھآمدم 
   کردند.می
  

ر حين فرو افتادن از اسب حضرت ابوالفضل ناچار برای آنھا فاش کردم که د
السالم ظاھر شد و مرا در ھنگام سقوط السالم فرزند برومند علی عليهعليه

رم دثه روی داد پداوقتی که اين حگرفت و از مصدوم شدن مصون داشت. 
حضور نداشت ولی ھنگامی که ماجرا را برای او نقل کردم حکايت مرا 

توجه به روحيه وی نخواستم با او به جدل و من نيز با  جدی تلقی نکرد
برخيزم ولی خود ھرگز کوچکترين ترديدی در واقعيت امر و رؤيت حضرت 

  ١٣ عباس بن علی (ع) نداشتم.
  

جلب نمود روزی  ا به عالم معنی بيش از پيشرای که توجه مسومين واقعه
ای که کوچهروی داد که با مربی خود در حوالی کاخ سلطنتی سعدآباد در 

زدم. در آن ھنگام ناگھان مردی را با چھره باسنگ مفروش بود قدم می
ای از نور مانند صورتی که نقاشان ملکوتی ديدم که بر گرد عارضش ھاله

سازند نمايان بود. در آن حين به من الھام شد غرب از عيسی بن مريم می
اجھه من با امام که با خاتم ائمه اطھار حضرت امام قائم روبرو ھستم. مو

آخر زمان چند لحظه بيشتر به طول نيانجاميد که از نظر ناپديد شد و مرا 
در بھت و حيرت گذاشت. در آن موقع مشتاقانه از مربی خود سئوال کردم 

 : او را ديدی؟
  

                                                            
رار دارد تحت تاثير گفته و رفتار ھای اطراف خود قسالگی  ١٢يا  ١٠ھرکودکی در ھفت تا  - ١٣

تب به بدن ھر انسانی حمله کند، ميزان تخيل بی از اندازه به مواردی متوجه ميشود وبه ويژه اگر 
د. بنابراين چنين صداقتی در اين نوشته که موجب که ميتواند مذھبی يا کامال تخيلی بوده باش

ل ھمين تخي تحريف مغرضان بوده است تنھا يک دشمنی و کينه است؛ چه بسا خود آن منتقدين ھم
در کودکی داشته اند. شخصی را ميشناسم که چندی پس از مرگ پدرش درحاليکه و برداشت را 

و کسی که » بابا جان«از خانه به سمت مسجدی که نزديک خانه شان بود ميرفت يکباره ميگويد 
م را تکرار ميکند. و ھردو آن شادروان را به چش» بسم هللا الرحمن الرحيم«ھمراھش بوده ھم 

در زير تاثير حرف اطرافيان بصورت تخيلی روی ميدھد و نميتواند جنبه بودند... ھمه  سر ديده
  انتقادی به کودک و تخيل کودکی داشت.
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» چه کسی را ديدم؟ اينجا که کسی نيست!« -مربی من متحيرانه جواب داد: 
صالت آنچه که ديده بودم اطمينان داشتم که قدر به حقيقت و ااما من اين

جواب مربی سالخورده من کوچکترين تأثيری در اعتقاد من نداشت. امروز 
تصور کنند  اھ                         ً     کنم شايد بعضی افراد خصوصا  غربیکه اين ماجرا را بيان می

کنم يا آنچه ديده ام يک حالت ساده روانی بوده است، که من خيالبافی می
داشت که ايمان به عالم روح و تجلياتی که به حساب ماده  ولی بايد به خاطر

که بعدھا دريافتم آيد از خصائص مردم مشرق زمين است و چناندر نمی
ا دارند وانگھی من در ربسياری از مردم باختر نيز ھمين ايمان و اعتقاد 

آن موقع ھيچگونه دليلی برای جعل اين موضوع و بيان آن برای مربی خود 
برم و جز امروز نيز انتفاعی از الف زدن در اين قبيل مسائل نمی نداشتم و

عده معدودی از نزديکان من کسی تا کنون از اين جريان مستحضر نبوده 
سيار نزديک و صميمی باست و حتی پدرم که ھميشه خود را به او 

  دانستم ھرگز از اين موضوع کوچکترين اطالعی پيدا نکرد.می
  

سرفه، ھای سخت از قبيل سياهوجود اينکه به بيماریپس از اين واقعه با 
ديفتری و چند مرض شديد ديگر مبتال شدم ھرگز مکاشفه ديگری برای من 

فرسای ماالريا نکه در ھشت سالگی مبتال به بيماری جاپيش نيامد. چنان
شدم و با نبودن وسايل مداوای امروزی از اين بيماری بسختی نجات يافتم 

  ھا رؤيائی مانند آنچه نقل کردم نداشتم.يک از اين بيماری ولی در طی ھيچ
  

به ھرحال از سن شش يا ھفت سالگی اعتقاد و ايمان مداوم پيدا کردم که 
ارداده و خواھد داد. ايمان رخدای بزرگ مرا پيوسته در کنف حمايت خود ق

به اين امر رضايت قلب و اطمينان خاطر خاصی برای من فراھم آورده است 
سنجم تعالی میز ھمين جھت گاھی که اراده خود را در برابر اراده باریو ا

شوم و متحيرم که آيا اراده من مقھور است يا مختار و سخت نگران می
فظ و حراست من است پس ناگزير حھرگاه مشيت ازلی و نيروی الھی در 

اين مشيت مبتنی بر علت و مصلحتی است. شايد اين قبيل اعتقادات در نظر 
دانند چندان مطبوع نباشد ولی به کسانی که خود را رند و صاحب نظر می

نظر من خداوند بزرگ درمخاطرات و باليا حافظ و ناصر من بوده و مرا به 
است و به اين نکته مسلم ساير ملل  وحدانيت و عدالت خود مومن ساخته

ھدار خدا نگ«ھا از بيان شعار معروف که انگليسراقيه نيز معترفند چنان
را » ما به خدا ايمان داريم«ھا عبارت ئیآمريکاعار ندارند و » شاه باشد

  ١٤ اند.بر روی مسکوکات خود ضرب و نقش نموده
                                                            

١٤  - "God Save the Queen" ، "God Save the King"  
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ديگر برای من روی  هھا پس از اين وقايع دوران کودکی، چھار حادثمدت
ئز کمال اھميت بوده و موجب شده است داد که ھر يک که در حد خود حا

ام ای که در دوران کودکی به مبدأ حقيقی داشتهشائبهه بیکه ايمان و توج
داد  تر گردد: اولين حادثه ھنگامی رویادامه يافته و روز به روز مستحکم

ث بود به کوھرنگ در حوالی اکه برای بازديد سدی که تازه در شرف احد
اصفھان رفته بودم و ھنگام مراجعت باتفاق يکی از امرای ارتش که سمت 

دھی لشکر آن ناحيه را داشت به ھواپيمای کوچک و اختصاصی خود فرمان
که روی باريکه مسطحی قرار داشت سوارشدم وچون پروانه خلبانی دارم 

آيد ای ديگر خوشم میمو از راندن ھواپيمای شخصی خود و يا ھر ھواپي
    ً                                                         شخصا  پشت فرمان نشستم. اين ھواپيما از نوع يک موتوره سبک بود و 

قه پرواز ناگھان موتور آن خاموش گرديد و مجبور بودم که پس از ده دقي
ای سنگالخ فرود آيم. ھر کس از فن       ً                            اجبارا  در يک ناحيه کوھستانی در دره

موارد وقتی کاسته شدن سرعت  نداند که در ايخلبانی اطالع داشته باشد می
 چرخد. چون موتورھواپيما از حد معينی تجاوز کند ھواپيما به دور خود می

توانستم در يک چنين دره تنگی ھواپيما را طوری خاموش بود و نمی
بگردانم که بطور عادی فرود آيد ناچار سعی کردم سرعت ھواپيما را تا 

ايم. بنابراين پيش از آنکه محدی حفظ کرده و ھمانجا به زمين سقوط ن
فته ھواپيما به زمين برسد، دسته آن را کشيدم تا دماغه ھواپيما رو به باال ر

                               ً                                و سر آن به تخته سنگی که مستقيما  در جلو ما قرار گرفته بود اصابت 
                                               ً                    نکند. سرعت ھواپيما آنقدر کاھش يافته بود که فرضا  اگر از آن تخته سنگ 

از سنگ بزرگتری که پشت آن قرار داشت  گذشتيم ممکن نبود کهھم می
جا کنده ھای آن از بگذريم. ھمينکه ھواپيما به سنگ اولی اصابت کرد چرخ

شد و ھمين امر ھم موجب کاھش بيشتر سرعت ھواپيما شد و بدنه آن روی 
زمين سنگالخ بنای لغزيدن نھاد و لحظه بعد ملخ ھواپيما به سنگ صاف 

مين معلقی زد و پشت به زمين و رو به زبزرگی برخورد و ھواپيما روی 
در ھوا متوقف گرديد. ولی ما بطور اعجازآميزی بدون کوچکترين صدمه 

حاليکه با کمربندھای خود وارونه در جايگاه باز خلبان قرارداشتيم نجات 
حال جالب بود يافتيم و اين امر بقدری غيرمترقبه و باورنکردنی و در عين

ت ولی افسر ھمراه من در حالی بود که به ھيچوجه فام گرکه بی اختيار خنده
 توانست اين واقعه را موجب خنده بداند.نمی

  
د که اين واقعه از حسن اتفاق و سازگاری بخت بود يا نيروی نامرئی بايد دي

  ديگری اين بخت و حسن اتفاق را به وجود آورده بود؟
  

ن باره قضاوت نمايد. يھا بھتر از من بتواند در اشايد خواننده اين يادداشت
مان سد کوھرنگ امروز تمام شده و     ً                          ضمنا  بد نيست اضافه کنم که ساخت

  کند.وعی آن نواحی را آبياری میھای مزرزمين
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دومين واقعه رھائی استان زرخيز آذربايجان از تسلط اجانب بود. شرح  
اين واقعه عجيب و نجات اين استان را که به تأييدات الھی و حس 

  ليزم ايرانی انجام يافت در فصل ديگری بتفصيل بيان خواھم کرد.اناسيون
  

 )٢۴٨٧( ١٣٢٧م در بھمن سومين واقعه عجيب و تلخ دوران سلطنت
کردم روی داد. در ھنگاميکه در جشن ساليانه تاسيس دانشگاه شرکت می

که از اتومبيل پياده شده و در آن روز لباس نظامی بر تن داشتم و ھنگامی
به دانشکده حقوق و محل انعقاد جشن بودم ناگھان صدای  شرف ورود

من شليک شد. با اينکه شليک گلوله به گوش رسيد و تيرھائی به جانب 
کند ولی سه گلوله به کاله نظامی من اصابت کرد و بظاھر عجيب جلوه می

آسيبی به سر من وارد نيامد ولی گلوله چھارم از سمت راست گونه وارد 
  و زير بينی من خارج گرديد. و از لب باالئی

  
شخصی که نسبت به من سوءقصد کرده و بعنوان عکاسی به آن محل راه 

ه بود، دو متر بيشتر با من فاصله نداشت ولوله طپانچه خود را به سينه يافت
من قراول رفته بود. من و او ھر دو در روبروی ھم قرار گرفته بوديم و 

دانستم ھيچ مانعی اشد و از اين رو میبکسی نزديک ما نبود که بين ما حائل 
در آن  العملی کهبرای اينکه تيرش به ھدف برسد در پيش نداشت. عکس

لحظه فراموش نشدنی از خود نشان دادم ھنوز در خاطرم است. فکر کردم 
                                     ً                            که خود را به روی او بياندازم ولی فورا  متوجه شدم که اگر به طرف او 

ن خواھم کرد و اگر فرار کنم از پشت سر اگيری او را آسجستن کنم نشانه
ت مارپيچی                                ً                      ھدف قرار خواھم گرفت. ناچار فورا  شروع به يک سلسله حرکا

گيری گمراه کنم. ضارب کردم تا مطابق يک تاکتيک نظامی طرف را در ھدف
     ً                                                            مجددا  گلوله ديگری شليک نمود که شانه مرا زخمی کرد. آخرين گلوله در 

خارج نشد و من احساس کردم که ديگر خطری  ولوله طپانچه او گير کرد 
بر زمين زد  ضارب با غضب بسيار اسلحه را  ام.متوجه من نيست و زنده

و خواست فرار کند، ولی از طرف افسران و اطرافيان من محاصره شد و 
                                                            ً       متأسفانه به قتل رسيد و محرکين اصلی او درست معلوم نشدند. بعدا  معلوم 

صبين دينی رابطه داشته و در عين حال عشد که وی با بعضی از مت
جالب اينکه  نکتهھائی از تماس او با حزب منحله توده به دست آمد. نشانه

  .معشوقه او دختر باغبان سفارت انگليس در تھران بود
  

جست ولی به خاطر دارم که در ھمان ھای من مانند فواره میخون از زخم
بپردازم ولی ملتزمين من مانع حالت ميل داشتم به انجام مراسم آن روز 

ھايم پرداختند. شدند و مرا به بيمارستان بردند و در آنجا به بستن زخم
به د لباس نظامی آغشته به خون من در باشگاه افسران تھران چندی بع
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روند آن را پيش معرض نمايش گذاشته شد و ھنوز کسانی که به باشگاه می
  چشم خود خواھند ديد.

  
تر چون احديت قوی    ً                     مبدا  حقيقی و حمايت ذات بی ايمان مرا به اين حادثه نيز

  تر نمود.ساخت و پيوند ناگسستنی مرا با خدای بزرگ مستحکم

  
قضيه چھارم که شرح آن در اين کتاب مندرج است معجزه بيست و ھشتم 

. بود که ايران را از چنگال مصدق رھائی داد )٢۴٩٢( ١٣٣٢سال  امرداد
ر سياسی خوبی باشد ولی در د که امکان داشت رھبدکتر مصدق مردی بو

ای از اطرافيان و تلقينات اواخر حکومتش اسير افکار افراطی خود و عده
  ستقيم يک دولت خارجی قرار گرفته بود.غيرم

  
اعتقاد قطعی من اين است که سرنگون کردن دستگاه مصدق کار مردم 

  درخشيد.می عادی کشور من بود که در دلشان بارقه مشيت يزدانی
  

ام با ياری و اعانت برمن مسلم است که کارھائی که در دوران سلطنتم کرده
من در اظھار ايمان و اعتقاد قلبی يک نيروی نامرئی انجام گرفته است. 

خواھم از برم ولی نبايد تصور کرد که میخويش به مبادی دين خجلت نمی
وسيله اجرای اوامر  اين رھگذر خدای نخواسته مدعی شوم که فرستاده يا

ميل دارم اين نکته را بطور صريح و آشکار بگويم که برای خداوند ھستم و 
  خود چنين سمتی را قائل نيستم.
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ام که دست تقدير مرا به سرپرستی يک کشور باستانی از اوان کودکی دانسته
و دارای تمدن که مورد ستايش من است خواھد گماشت و بايد در بھبود 

کنم             ً                               شور و مخصوصا  طبقه معمولی کوشش کنم. احساس میوضع مردم ک
 که ايمان واقعی من به خداوند مرا در انجام اين منظور مقدس کمک خواھد

آنقدر خودبين نيستم که تصور کنم ھر پيشرفتی که در اين راه نصيب نمود و 
  ١٥ من گردد جز بياری خداوند يگانه ميسر تواند بود.

  
  
  

  

                                                            
ھرگاه برای  ٢١اينگونه رفتار نه تنھا الزمه ھای آن زمان بود بلکه ھنوز ھم در قرن  -  ١٥

به خدا و به عيسی ن کشوری رويداد ھای مشابھی پيش می آيد يا نخست وزيرا روسای جمھور
 » خدا«وجود  دانش بشری ثابت کردهگرچه امروز ؛ مسيح يا موسی و موبد خودشان پناه ميبرند

در باره گفته ھا ورفتار  ١١نيويورک تايمز در ھنگامه سپتامبر روزنامه  . برانگيز استشک 
  آقای جورج بوش نوشته بود: 

There are lots of ways to describe Mr. Bush's religion. By church 
affiliation, he is a Methodist. In theological terms he would be called 
a pietist, referring to a tradition in which religion is more a matter of 
the heart than the intellect. 

سيار ميتوان مذھبی بودن آقای بوش را تشريح کرد. در رابطه با ب (برگردان)= به گونه ھای
او را به عنوان يک متفکر می توان به لحاظ الھيات، ا يکليسا او يک متديست است. در رابطه 

  جا ميگيرد. عقل  تا به ريشه ميگيرد  اره به يک سنت که در آن دين بيشتر از قلبناميد، با اش
سيار است اما ھنوز دين در قلب بسياری ريشه دارد و ديندار سالم ب بنابراين گرچه فاصله زمانی

  بودن گناه نيست و يک اعتقاد کامال شخصی به حساب می آيد.
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 فصل چهارم

  شاهتعليم و تربيت 
  

چون پدرم مصمم بود که اصول ترقی و تعالی دنيای غرب را در ايران به 
فرستاد کسی ابراز تعجب نکرد زيرا کار اندازد بنابراين وقتی مرا به اروپا 

خواست وليعھد خود را با تمدن مغرب زمين دانستند که وی میھمه می
ّ                                  بيشتر آشنا ساخته و سر  موفقيت ملل باختری را بر وی آشکار   سازد.                     

  
ھا برای انتخاب کشوری که بايد در آن به تحصيل اشتغال ورزم پدرم مدت

ه آثار تمدن و ترقی و تعالی غرب را انديشه و تأمل داشت زيرا در عين آنک
نگريست بطور کلی به بيگانگان اعتقاد و اطمينان نداشت بديده تحسين می

تد. به نظرمن و پس از مدتھا مطالعه تصميم گرفت مرا به سوئيس بفرس
خواست تحصيالت من در اين انتخاب از آن جھت به عمل آمد که پدرم می

تعلقات سياسی برکنار باشد و چون  ھا وکشوری انجام گيرد که از رنگ
ھای سياسی اروپا جنبه سوئيس کشور کوچکی بود که ھميشه در کشمکش

و کرد آن کشور بر ساير نقاط ترجيح داشت، طرفی را رعايت میبی
                                             ً             مشاورين وی محيط کشور سوئيس را برای کسی که جدا  در پی تحصيل 

  باشد مناسب تشخيص دادند.
  

التحصيل از دبستان نظام فارغ )٢۴٧٠( ١٣١٠ل من در ماه ارديبھشت سا
و در شھريور ھمان سال پس از گذرانيدن تعطيالت تابستانی آماده عزيمت 

روف بنام دکتر مؤدب به سوئيس شدم. به امر پدرم يکی از پزشکان مع
ھای سخت مرا معالجه و مداوا کرده بود نفيسی که در کودکی بيشتر بيماری

مخصوص من تعيين شد و مقرر گرديد که کليه بعنوان سرپرست و طبيب 
امور تحصيلی و شخصی من در سوئيس زير نظر و با مسئوليت او اداره 

  شود.
  

بود مقرر شد با من به  آقای مستشار ھم که قبال معلم ادبيات فارسی من
                                   ً           ا نيز درس فارسی من ادامه يابد. ضمنا  با صالحديد سوئيس بيايد تا در آنج

در و دو نفر از دوستان دبستان نظام نيز با من ھمراه پدرم قرار شد برا
باشند. انتخاب اين دو دوست به خود من واگذار شد و من ھم حسين 

بعد مھرپور تيمورتاش فرزند وزير ام) و فردوست (که قبال ھم از او نام برده
دربار پدرم را پيشنھاد کردم و پس از آنکه مورد قبول قرار گرفت باتفاق 
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مھری شديد ت نمودم (اما چند سال چون وزير دربار مورد بیآنھا عزيم
                              ً                پدرم قرار گرفت مھرپور اجبارا  به وطن بازگشت).

  
ام که به مشايعت من در بندر پھلوی با پدر و مادر و ديگر اعضای خانواده

مده بودند، وداع کردم و باتفاق دکتر نفيسی و آقای مستشار و برادرم و آ
الذکر وارد کشتى شديم و بطرف بادکوبه حرکت کرديم دو تن از دوستان فوق

و بعد از عبور از لھستان و آلمان به سوئيس و شھر ژنو رسيديم. الزم به 
ان که تا آن وقت ھنوز از موطن ذکر نيست که اين سفر برای ما چھار جو

آسيائی خود بيرون نرفته بوديم بسيار جالب توجه بود. در ژنو مدت دو 
ری ايران اقامت کرديم و سپس در لوزان به يک مدرسه ھفته در کنسولگ

خصوصی وارد شديم. در لوزان من و برادرم در يک خانواده سوئيسی 
به اسم آقای مرسيه که سه کرديم. رئيس اين خانواده مردی بود زندگی می

پسر و دو دختر داشت و من از اقامت و زندگی در بين اين خانواده مھربان 
م. دوستان ايرانی من در مدرسه بطور شبانروزی به سر بردبسيار لذت می

سال از اقامت ما در بين اين خانواده کردند. يکبردند و با ما زندگی نمیمی
ه ست و دستور پدرم به يک مدرسه شبانگذشته بود که با صالحديد سرپر

روزی بنام (له روزه) که بين لوزان و ژنو قرار داشت منتقل شديم و علت 
خواست تحصيالت من به شکل عادی و منظم انتقال آن بود که پدرم میاين 

روزی وجود داشت ه صورت گيرد و از انضباطی که در مدرسه شبان
محصل پسر و  ١۵٠بود تقريبا  برخوردار باشم. مدرسه سابق که روزانه

دختر داشت ولی مدرسه اخير يک و نيم برابر آن دانش آموز پسر داشت و 
            ً                                          پذيرفت. ضمنا  ترتيبی داده شد که چھار برادر ديگر من نيز نمیدخترھا را 

   سال بعد در اين مدرسه تحصيل کنند.
    

بوده ترين ادوار زندگی من اقامت چھار ساله من در سوئيس يکی از مھم
ق من است و محيط دموکراسی و کامال غربی سوئيس در روحيات و اخال

  تأثير داشته است.پس از نفوذ معنوی پدرم بيش از ھمه 
  

پرورش سريع جسمی من در اين کشور موجب حيرت خودم و ديگران شده 
                                      ً               که قبال اشاره کردم در دوران کودکی مزاجا  قوی نبودم ولی بود، زيرا چنان
ھای م و عضالت من قوت يافت. در رشتهرعت رشد کرددر سوئيس بس

ارتفاع، پرش طول مختلف ورزشی مانند پرتاب ديسک، پرتاب نيزه، پرش 
و دو صد متر مقام قھرمانی يافتم و به اخذ جوايز ورزشی نائل آمدم و در 
فوتبال و تنيس ھم به سمت رئيس دسته مدرسه برگزيده شدم و در اين 

و اھميت ورزش در تعليم و تربيت جوانان وقوف دوره بود که به ارزش 
 کامل يافتم.
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مه غذائی مدرسه بود زيرا در کنم اين رشد جسمی در اثر برناگمان نمی
ايران نيز معلمه فرانسوی من مرا با غذاھای فرانسوی عادت داده بود وبا 
برنامه غذائی ما در سوئيس چندان تفاوتی نداشت. شک نيست که ھوای 

م و فرح بخش است ولی ھوای تھران نيز مانند سوئيس است. سوئيس سال
ن که در اين محيط تازه به نظر من رشد جسمی من بايد با رشد فکری م

  پيدا شده بود مربوط باشد.
  

             ً گرفتم و واقعا  عالی میھای بسيار ھای خود نمرهدر تھران ھميشه در درس
قت شخصی و استحقاق ھا را از نظر لياموقع اين نمره دانم که در آننمی

شتم يا موقعيت و مقام من در نمره گذاری تأثير داشت، ولی دادريافت می
اعی افراد چندان تأثيری در وضع نمرات اجتمکه موقعيت  در سوئيس

گرفتم و فقط در درس ھندسه که ھای عالی میتحصيلی آنھا ندارد نيز نمره
دانم چرا به ھندسه میمورد عالقه من نبود نمره خوب نداشتم و خودم ھم ن

عالقه بودم درحاليکه به جبر و مقابله مثلثات و ھندسه مسطحه اينقدر بی
لی و علوم طبيعی مانند فيزيک و شيمی دلبستگی داشتم. به ھرحال در تحلي

ھای درسی نمرات ممتازی يافته و به اخذ جوايزی نائل آمدم. بيشتر از رشته
ھای بسيار جالب و دلنشين مله رشتهتاريخ و جغرافيا و علوم طبيعی از ج

م و از درسی من بودند. در زبان فرانسه نيز بسيار خوب پيشرفت کرده بود
  بردم.مطالعه ادبيات فرانسه لذت بسيار می

  
معلمين اين مدرسه در کار خود بسيار زبردست بودند ولی ھيچيک از آنھا 

اند نبوده نفوذ مخصوصی در روحيه من نداشته و از دوستان مخصوص من
ترسيديم. محصلين مدرسه برای من از و بايد گفت از برخی از آنھا نيز می

و نه از نظر موقعيت و مقام ارزش خاصی قائل بودند   نظر شخصيت خودم
و اين امر در روحيه من بسيار مؤثر بود.  به خاطر دارم که اطاق من 

ارزش معاشرت در ھمان موقع بود که پيوسته مرکز اجتماع محصلين بود و 
آزادانه را که از خصائص دموکراسی غربی است دريافتم و ھمين  ريا وبی

. در مطالعه يا کرددقت و کوشش در تحصيل تشويق می آزمايش مرا برای
بازی و ورزش و يا در انتخاب رفيق به راز آزادی توأم با انضباط آشنا شدم 

موجد ديکتاتوری بخوبی دريافتم که انضباط بدون آزادی دموکراسی، و 
  نظمی است.جب ھرج ومرج و بیاست و دموکراسی بدون انضباط، مو

  
با وصف اين حال، زندگی من درمدرسه از ساير محصلين مجزا و بيشتر  

از آنھا مورد مراقبت بود زيرا اوال مواد درسی من سنگين تر از آنھا بود 
نامه مفصلی و گذشته از برنامه معمولی مدرسه آقای مستشار برای من بر

ه در ادبيات فارسی داشت و اين برنامه به امر و دستور پدرم بود که ب
داد. از طرف ديگر تحصيالت من در زبان و ادبيات فارسی اھميت بسيار می
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ھای من نظارت شديد سرپرست من دکتر نفيسی در رفتار و کردار و فعاليت
ام که ون ندانستهداشت. دکتر نفيسی امروزه در قيد حيات نيست و من تاکن

تقيم پدرم اين سختگيری و نظارت شديد او در رفتار من ناشی از اوامر مس
بود يا بعلت عالقه شديدی بود که آن مرحوم به مواظبت و تربيت من داشت 

ھم با به ھر حال وضع من مانند يک زندانی بود و جز در مواقع خاص آن
  خارج شوم.معيت سرپرست خود اجازه نداشتم از محيط مدرسه 

  
بشھر مواقعی که دوستانم وقت آن را داشتند با شادمانی بسيار برای گردش 

رفتند ولی من اجازه نداشتم که با آنھا ھمراھی کنم. در ايام تعطيالت عيد می
ميالد و سال جديد کليه دوستان با نھايت خوشدلی و آزادی به مجالس 

گرفتند و من تنھا در رفتند و سال جديد را جشن مینشينی و رقص میشب
مواقع يک راديو بردم. تنھا وسيله سرگرمی من در اين اطاق خود به سر می

گذرانی که دوستانم و يک گرامافون بود که با آنھمه وسايل تفريح و خوش
در اختيار داشتند قابل مقايسه نبود. به نظر من اين رويه صحيح نبود و اگر 

بدين ترتيب تربيت نخواھم کرد. به                         ً       خود دارای پسری بشوم حتما  او را 
گذرانی ری از تفريح و خوشگيری اجباکنم دوری و کنارهھرصورت خيال می

مرا خيلی جدی و شايد بيش از حد جدی ساخته باشد و امروز نيز آثار آن 
عزلت در روحيه من باقيمانده است. من در مقابل حوادث وخطرات و ساير 

دھم و ر اختيار اعصاب خود را از دست میمواقع آرام و ماليم ھستم و کمت
تم ولی در بروز اين خصلت از به نظر خودم از خوش طبعی بی بھره نيس

ترم. من از شوخی بجا و مناسب وکاريکاتورھای تر و آرامساير مردم معتدل
برم. از گفتگو با اشخاص عادی و طبقات معمولی سياسی و غير آن لذت می

کنم و کودکان مورد عالقه فراوان من اند و احساس مسرت و خرسندی می
اطفال خردسالی که نسبت به من رفتار  ھا و سخن گفتن بااز بازديد دبستان

 برم.پيرايه دارند لذت میساده و بی
  

ھای آينده خود ھنگام اقامت خود در سوئيس اغلب درباره مسئوليت
رقرار بود ولی به انديشيدم. بين من و پدرم ھر ھفته ارتباط مکاتباتی بمی

م که آرزوی کننوشتم. تصور میمادر و برادران و خواھرانم کمتر کاغذ می
ساخت که قلبی من در اينکه در آينده خردمندانه سلطنت کنم مرا وادار می

درامر تحصيل و مطالعه و کسب دانش و فضيلت بيش از آنچه از جوان 
ٔ            واسطه  ھمين آرزو رود کوشش و جديت داشته باشم و بمحصل انتظار می     

يل در انتخاب مواد درسی دقت فراوان داشتم و تشخيص دادم که تحص
ھای علوم طبيعی مرا برای فھم مسائل دشوار صنعتی که برنامه رشته

  تر خواھد ساخت.توسعه منابع طبيعی کشور در پيش خواھد آورد آماده
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ام. هدر فصل پيش راجع به پرورش روح و معتقدات دينی خود سخن راند
م شدط جديد آشنا میدر دوران توقف در اروپا در مدت دو سال اول که با محي

مجال تفکر درباره عقايد مذھبی خود نداشتم. ديری نگذشت که اين مسائل 
بيش از پيش مورد توجه و عالقه من قرار گرفت و به ادای فرائض يوميه 

و راز و نياز  پرداختم و در طی سه سال آخر اقامتم در سوئيس اين فريضه
م زيرا عزمم دادتعالی را با خلوص نيت و توجه قلبی انجام میبه درگاه باری

را فرا راه  چراغ ايمانآن بود که وقتی به سلطنت رسيدم در کليه امور 
  خويش قراردھم.

  
خواستم پس از رسيدن به در آن موقع نسبت به سياست و اصولی که می

کردم. عالقه من نسبت به مردم عادی مقام سلطنت اتخاذ کنم انديشه می
در ن موقع مشھود بود و              ً                         کشور و مخصوصا  طبقه کشاورز ايران در ھما

آن ايام صباوت، فکری برای من پيش آمده بود که وقتی به سلطنت برسم 
مدت دو يا سه سال کشاورزان امالک سلطنتی را از پرداخت سھمی که از 

نم که ھر خانواده دھقان مبلغی دسترنج خود بايد بدھند معاف و طوری ک
وسائل کشاورزی فراھم  اندوخته پيدا کند و بتوانند برای خويش خانه و 

بسازند و يا به کارھای الزمی که بدون داشتن سرمايه برای وی صورت 
نتيجه اين فکر ايام جوانی نقشه کنونی تقسيم امالک  پذير نيست اقدام کنند.

فصل ديگر بتفصيل به شرح آن خواھم  سلطنتی ميان کشاورزان است که در
  پرداخت.

  
گذشت آن بود که در زمان من می فکر ديگری که در آن روزھا در ذھن

سلطنت يک صندوق شکايت عمومی ترتيب دھم تا ھر کس تظلمی دارد 
بدون آنکه در کيفيت آن انديشه کند، بدان وسيله دادخواھی نمايد و اين 

اشد تا از حوائج و مستدعيات و ھا زير نظر مستقيم خودم بصندوق
ه مرا به اين فکر متوجه ھای افراد ملت آگاه گردم و بنظر من آنچنگرانی

ساخت ھمان داستان زنگ عدالت نوشيروان است که در فصل سابق ذکر 
  آن رفته است.

  
ھنگامی که دوره سلطنت من آغاز گرديد آن فکر ايام دانش آموزی در من 

ه ذھنم رسيد که قسمت عمده اوقات خود را در قوت گرفت. در بادی امر ب
                ً       ھای خود را حضورا  با من کس دشواری اختيار افراد عادی قرار دھم تا ھر

در ميان نھد ولی متوجه شدم که مالقات با تمام افراد عملی نيست زيرا در 
روز بايد ھشت ساعت وقت من صرف امور جاری و ه ساعات شبان

ساعت ديگر به خواب و خوراک و امور ھای رسمی بشود و ھشت مالقات
ممکن نبود بدون اينکه طبعا شخصی مصروف گردد و در ھشت ساعت بقيه 

موجب رنجش يا دلسردی اشخاص فراھم گردد بتوان پيش از ده تا پانزده 



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------Š† ---------------------> 
 

کنم که به آن  ذنفر را پذيرفت. از اين جھت مصمم شدم ترتيب ديگری اتخا
منزلت خود بتواند از طريق دفتر وسيله ھر کسی بدون توجه به مقام و 

خصوصی و شخصی خود با من مکاتبه نمايد. اين  مخصوص درباره امور
ای که بنام من برسد از طرف رويه تاکنون ادامه داشته و ھرنامه و عريضه

در ھر ماه رسد. وزير به نظر من میھرکس که باشد از دھقان تا نخست
و يا خالصه آن را که از طرف رسد که تمام چندين صد نامه و عريضه می
کنم وبه ه شده و ضميمه اصل است مطالعه میاعضای دفتر مخصوص تھي

ھای دھم و اگر مطلبی باشد که به کمک من يا دستگاهکليه آنھا جواب می
که نتيجه  شود. ادارات دولتی موظفنددولت نياز باشد ترتيب آن داده می
که امکان داشته باشد رضايت آنجا و تا  اقدامات خود را به من گزارش دھند

ھا فراھم گردد. برای تأمين ھمين نظر سازمان بازرسی فرستندگان نامه
ام که از جمله وظايف آن رسيدگی به شکايات شاھنشاھی را تشکيل داده

عد خواھم عامه مردم کشور است. شرح مفصل اين سازمان را در فصل ب
 نگاشت.

  
ق به اخذ ديپلم شدم و ھنگام وفم )٢۴٧۵( ١٣١۵باری در بھار سال 

بازگشت به ميھن فرارسيد. خانواده من در بندر پھلوی که از من مشايعت 
کرده بودند به استقبال فرزندی آمده بودند که در ظرف چند سال چنان تغيير 
کرده بود که حتی برای پدر نيز شناختن وی در آن وھله دشوار بود. در آن 

ومی بندر پھلوی تغييرات فراوان روی عمع موقع احساس کردم که در وض
داده و به ھيچوجه با وضع زمانی که از آنجا به اروپا رفته بودم قابل مقايسه 
نيست زيرا يک ده ايرانی به يک شھر اروپايی تبديل شده بود. اندکی بعد 
متوجه شدم که اين بندر نمونه کوچکی از اقدامات عمرانی است که در 

نه آن به تمام نقاط کشور بسط يافته است. پس از امد کشور به عمل آمده و
گذراندن تعطيالت تابستانی و ديدار خانواده به دانشکده افسری تھران وارد 
و مشغول تحصيل شدم. پدرم مايل بود دوره تحصيالت عاليه را در دانشکده 
                    ً                                              افسری بگذرانم و ضمنا  زير ديدگان بصير وی رموز شاھنشاھی را فراگيرم. 

آرزوی او برای من ناگوار نبود زير ھميشه به فراگرفتن نکات  و يلاين م
ھائی ودقايق تعليمات نظامی عالقه داشتم بعالوه برای آشنا شدن با مسئوليت

که پدرم داشت اقتضا داشت که بيشتر در مصاحبت او باشم و تصميم او از 
  اين جھت بسيار عاقالنه بود.

  
دانشکده افسری ما که مطابق  دری در آن زمان مستشاران نظامی فرانسو

فرانسه تشکيل يافته و بھمان طرز » سيرسن«دانشکده افسری معروف 
 آمريکاکردند. امروز از وجود مستشاران نظامی شد خدمت میاداره می

کنيم و دانشکده افسری ما از رويه دانشکده افسری استفاده می
ھم از دو سال به ن آ کند و دوره تحصيلیپيروی می آمريکا» پوينتوست«
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سه سال افزايش يافته است. در دانشکده افسری عالوه بر برنامه عادی و 
الجيشی و تاکتيک را نيز فراگرفتم مقرر دانشکده يک دوره اختصاصی سوق

با درجه ستوان دومی  )٢۴٧٧( ١٣١٧و باالخره در بھار سال 
مشغول  ھیشاالتحصيل شدم و بالفاصله بعنوان بازرس در ارتش شاھنفارغ

  خدمت گرديدم.
  

در انجام اين وظيفه ھر روز دو بار صبح و عصر برای بازديد وضع 
کردم سربازان و واحدھای ارتش به تأسيسات و ادارات نظامی سر کشی می

نمودم و در عمليات افراد نظارت مستقيم داشتم و و در مانورھا شرکت می
ای ھا ھم به مانورھبگرفتم و گاھی شمیحتی مشق سربازان را زير نظر 

کرد ولی رفتم. اين برنامه سنگين بود و زندگانی را يکنواخت مینظامی می
چون به ارتش عالقه بسيار داشتم و در تجديد و تشکيل ارتش نوين خدمتی 

کردم. در ھمان موقع بود که به بعھده من محول بود احساس خستگی نمی
ت انم مصری (واالحضرو با يک شاھزاده خمرحله زناشوئی وارد شدم 

 شود.فوزيه) ازدواج کردم که تفصيل آن در فصول آينده نگاشته می
  

ھر روز پدرم را  معالوه بر وظايف نظامی که بر عھده داشتم مجبور بود
ھا گاھی صبح و اغلب نيم ساعت قبل از ظھر مالقات کنم و اين مالقات

و چه بسا در حضور وی بودم  گرفت و در موقع صرف ناھارصورت می
شدم و ای از امور احضار میافتاد که بعدازظھرھا نيز برای پارهاتفاق می

ھای روزانه درباره اوضاع جاری و سياست داخلی و خارجی در تمام مالقات
ھائی که پدرم به نواحی مختلف ايران کرديم. در مسافرتکشور مذاکره می

به نقاط شت که مرا با خود يرا پدرم عالقه داکرد نيز با او ھمراه بودم زمی
گوناگون مملکت برده و با وضع عمومی مردم و موقعيت جغرافيائی کشور 

ھا ھم راجع و مسائل مربوط به ھر ناحيه آشنا سازد و در طی اين مسافرت
کرد ولی بايد دانست که کلمه مذاکره در به جزئيات امور با من مذاکره می

زيرا اصوال کليه استعمال نشده است معنای واقعی خود  اين مورد کامال به
مأمورين دولت و مسئولين امور کشور در ھنگام صحبت بقدری مرعوب 

داشتند که مجال مذاکره وی واقع شده و جانب تکريم و ادب را نگاه می
ماند. من ھم اغلب با اشاره و اختصار عقايد بمعنای واقعی کلمه باقی نمی

اشته باشد، به سمع مذاکره و مباحثه دبدون اينکه جنبه  و نظريات خود را
رساندم ، با وصف اين در آن سن نوزده سالگی گاھگاه ھم عقايد او می

داشتم و عجب اين بود             ً                             خود را صريحا  در مسائل مختلف به وی عرضه می
نمود و که او ھميشه نظرات و عقايد مرا بادقت و حوصله استماع می

رانه من بسياری ال دراثر شفاعت مصفرمود. مثر رد میپيشنھادات مرا کمت
از زندانيان سياسی آزادی يافتند. شايد جای افسوس باشد، ولی يکی از اين 
                           ً                                         افراد دکتر مصدق بود که بعدا  در دوره زمامداری خود چيزی نمانده بود که 
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. ای را که پدرم بنياد نھاده بود براندازدکشور را به افالس بکشاند و سلسله
ام ن جان وی را از خطر مرگ نجات دادهرھا گفته بود که مبا آنکه مصدق با

ھمه ديدند که اين دين را به چه طريق عجيبی ادا کرد و چگونه از من حق 
  شناسی نمود!

  
پدرم مصدق را به اتھام ھمکاری با يک دولت خارجی و توطئه بر عليه 

الفين گذشت که مخچه می دانم درفکر ویدولت ايران توقيف کرده بود و نمی
کرد. مصدق ھا متھم می         ً       ھا مخصوصا  انگليسمکاری با خارجیخود را به ھ

به نقطه دورافتاده و بد آب و ھوائی تبعيد شد و چون پير و عليل بود به 
گشت ولی من از او شفاعت کردم احتمال قوی از اين تبعيد سالمت بازنمی
که از اين  داد ل آينده شرح خواھمو وی پس از چند ماه آزاد گرديد. در فص

کنم در صحت اقدام ای کرد. گاھی که در اين باره فکر میآزادی چه استفاده
شوم ولی نسبت به اغلب کسانی که آن روز خود و شفاعت از وی مردد می

در اثر شفاعت و کوشش من از زندان آزاد شدند احساس مسرت و خرسندی 
  کنم.می
  

روزگار به خود و پدرم در آن ثر روابط صميمانه واقعه جالب ديگری در ا
خاطرم مانده است. در اين واقعه حق به جانب پدرم بود و من در اشتباه 

کردم و ھنگامی که بودم. روزی در معيت او از ناحيه کالردشت ديدن می
برای رفع خستگی به چادری که برای ما ترتيب داده بودند رفتيم پدرم در 

ھای دستگاه ميل دارم«حبت گفت زد در ضمن صدم میحالی که در چادر ق
دولتی کشور را طوری اصالح کنم که اگر روزی چشم از جھان پوشيدم 
امور مملکت بدون نظارت مستقيم مقامات باال جريان عادی خود را طی 

  ».کند
  

اين سخن پدرم به من که در آن موقع ھنوز جوان حساسی بودم و رشد 
وھن آميز تصور نمودم زيرا فکر  فکری کامل نيافته بودم گران آمد و آن را

کردم منظور او آن است که بعد از وی من قادر به انجام تکاليف خود می
اخت توانم جای او را بگيرم. اين تصور مرا افسرده ستم و بدرستی نمینيس

 )٢۴٨٠( ١٣٢٠ولی به روی خود نياوردم تا آنکه در اثر وقايع شھريور 
ج ھای مملکت به ھرعزيمت او سازمان پدرم مجبور به استعفا شد و پس از

ومرج عجيبی دچار گرديد. در ھمان موقع بود که به ياد پيش بينی و نگرانی 
ه ايجاد ھميشگی او در اين مورد افتادم و از اينکه آرزوی او در زمين

ھای منظمی که منظورش بود صورت عملی به خود ھا و سازماندستگاه
 نگرفته بسيار متأثر شدم.

  



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------Š‰ ---------------------> 
 

المللی دوم نظريات ناصواب و گمراه غال ايران در طی جنگ بينرد اشدر مو
کننده ای اظھار شده است. برای آگاھی از سوابق امر بايد گفت که پدرم با 

رھنگی نزديک برقرار کرده بود و تاسال دولت آلمان روابط اقتصادی و ف
يعنی يک سال قبل از آغاز جنگ دوم در اروپا آلمان در  )٢۴٧٧( ١٣١٧

رتبه دوم قرار تجارت خارجی ايران مقام اول را حائز بود و روسيه در م
خريدند و در مقابل ھا از ما بيشتر پشم خام و پنبه میداشت. آلمانی

             ً                      فروختند. ضمنا  عده زيادی از مھندسين میآالت صنعتی و لوازم فنی ماشين
يسات کردند وكار توسعه تأسو متخصصين فنی آلمانی در کشور ما کار می

صنعتی و فنی مانند احداث و توسعه راه آھن و ايجاد بنادر و تأسيس 
به ھمين جھت در بيشتر تأسيسات صنعتی  نمودند.ھا به ما کمک میکارخانه

شد و برای ايستگاه راديو فنی آلمانی استفاده میکشور ما از وسائل و آالت 
ساختمان و به کار ھای آلمانی نصب گرديد. پس از اتمام تھران نيز فرستنده

ھا در ايران ھا متخصصين آلمانی مدتی برای اداره دستگاهافتادن کارخانه
ھا و مؤسسات بازرگانی آلمان و بسياری از صاحبان کارخانه کردندتوقف می

ای از ايرانيان نيز بمنظور تحصيل به آلمان ران نماينده داشتند. عدهدر اي
کردند و رياست ھای تھران تدريس میگاهرفتند و استادان آلمانی در دانشمی

  ار بودند۔دھای کشاورزی و دامپزشکی عھدهدانشکده
  

ھای مختلف ديگر به ھا مجموعه بزرگی از نشريات تبليغاتی و کتابنازی
ھای وسيع تبليغاتی راديوئی برای ايران ملی ايران اھداء و برنامه کتابخانه

اری رسمی آنھا نيز در ايران به تنظيم و اجرا نمودند و نماينده خبرگز
دند. رسانيد و در اينجا مرکز تبليغاتی دائر کرده بوھای ما اخبار میروزنامه

رد تعجبی نداشت که پدرم با آلمان روابط بسيار نزديک اقتصادی برقرار کاين
زيرا اشياء ساخت آلمان و تبحر متخصصين آن در تمام دنيا شھرت بسزا 

اين نی آنھا ھم بسيار سھل و ساده بود. بعالوه داشت و مقررات بازرگا
کشور ھيچ گونه سوابق استعماری در ايران نداشت و در امور داخلی ما 

مدتی موجبات بندرت مداخله کرده و با دو دولت بزرگ امپرياليستی که 
  زحمت ما را فراھم ساخته بودند مخالف بود.

  
يائی دو ملت ايران و ھا نيز از اصل وحدت نژاد آراز طرف ديگر آلمانی

کردند. ملت ايران ھم با روش حکومت مقتدر خو آلمان استفاده تبليغاتی می
بشريت گرفته بود و غافل از اين بود که ھيتلر نيز در پايمال کردن آزادی 

  از استالين پای کم ندارد.
  

ھای عمرانی و صنعتی خود و تقويت گذشته از اين پدرم برای ادامه برنامه
تياج فوری به لوازم فنی و متخصصين کار آزموده آلمان داشت. ارتش اح

اھا تسلط يافتند و جريان ورود کاالھای آلمانی ايران وقتی متفقين بر دري
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ای به ايران ھا پيشنھاد وام عمدهفت انگليسبميزان قابل توجھی تقليل يا
ی کردند که بوسيله آن احتياجات خود را از منابع متفقين تأمين کنيم ول

زيرا متفقين اشيائی را که مورد وزارت دارائی ايران پيشنھاد را رد کرد، 
احتياج ما بود خود الزم داشتند و بدين جھت تا زمانی که متفقين کشور ما 

  ند ورود کاالی آلمانی به ايران از طريق خشکی ادامه داشت.را اشغال کرد
  

از ھيتلر خوشش  نويسان پدرماز طرف ديگر برخالف عقيده برخی از تاريخ
ھائی که به ترکيه مسافرت نموده بود داستان ١٩٣۴آمد. زيرا در سال نمی

 ھا که در جنگ اول جھانی با ترکيه متحد بودند، شنيدهنخوت و غرور آلمانی
به اين طرف نيز ھمان رفتار را از ھيتلر و پيروانش  ١٩٣٠بود و از سال 
يتلر در اروپا پدرم را از اينکه نمود. بعالوه سياست جھانگيری ھمشاھده می

و باالخره داشت اجازه دھد کشور ايران تحت نفود آلمان در آيد برحذر می
ديکتاتور ديگری مانند ھيتلر توری داشت وجود اتوريچون خودش تمايالت 

 ناپذير بود.برای وی تحمل
  
طرفی خود را اعالم روزی که آتش جنگ دوم در اروپا زبانه کشيد ايران بی 

داشت زيرا پدرم به ھيچوجه ميل نداشت که کشورش دچار جنگ شود. 
عالم داشت که دولت ايران در برابر ھرگونه عملی که از طرف ازاين رو ا

طرفی خود را دارد. دول محور و يا دول متفق پيش آيد قدرت حفظ بی
طرفی بايد با قدرت توأم شد که بیت پدرم در اين جمله خالصه میسياس

 ١٩۴٠ژوئن  ٢٢از حمله ھيتلر به کشور روسيه که در روز  باشد. پس
                   ً                   طرفی خود را مجددا  تائيد و تاکيد کرد.رخ داد کشور ايران بی

  
باکمک سريع  حمله عظيم آلمان به شوروی برھمه کس ثابت کرد که جز 

بقای روسيه ممتنع است. با توجه دقيق به نقشه جھان  آمريکاانگليس و 
تخاب راه عملی برای رساندن اين کمک آشکار دشواری متفقين در ان

اير بنادر شوروی در خاور دور تحت و س» والدی وستک«شود زيرا می
با  ١٩۴٠مراقبت شديد نيروی دريائی ژاپن بود که عمال در ماه سپتامبر 

ولی ھنوز وارد جنگ نشده بود. بعالوه مسافت آلمان ھمدست و متحد شده 
ه بسيار زياد بود. متفقين از طريق بندر اين بنادر از جبھه غربی روسي

منجمد شمالی واقع شده است به  که در کرانه اقيانوس» مورمانسک«
کردند. اين راه دريائی بسيار خطرناک بود زيرا ھائی میھا کمکروس
ھای آلمان که در ورد حمله زيردريائیھای حامل مھمات بآسانی مکشتی
گرفتند. بعالوه تجھيزات و تسھيالت می ھای نروژ در کمين بودند قرارکرانه

بسيار محدود و غيرکافی بود و ممکن  راه آھن و امکانات بندر مورمانسک
نبود بسرعت اين بندر را برای اين امر مھم حاضر ساخت. از لحاظ فرضی 

ھا عملی به نظر دريای سياه برای کمک به روس (تئوری) راه مديترانه و
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رانه برای کشتيرانی متفقين ھر روز افزايش آمد ولی خطر دريای مديتمی
طرفی خود را مانند ايران حفظ داشت بی يافت، بعالوه ترکيه که سعیمی

نمايد تنگه داردانل را بسته بود و چون عرض اين تنگه در بعضی نقاط از 
ھا ت با زور داخل شدن به آن ھم با مقاومت شديد ترکيک ميل ھم کمتر اس

ھا که يونان و بلغارستان ال قوی موجب مداخله آلمانشد و باحتممواجه می
گرديد. نتيجه اين مشکالت آن شد که متفقين يگانه یرا در تصرف داشتند م

آن طريق خليج فارس راه عملی را برای انجام منظور خود در نظر گيرند  و 
ٔ                              آھن سرتاسری ايران بود و از طعنه  تقدير، روس و انگليس نه تنھا  و راه                               

يز پدرم را اشغال کردند بلکه ضربه ای دردناک ھم بر روح وی وطن عز
بدين کيفيت که راه آھن سرتاسری ايران را که تازه بنای آن  وارد آوردند،

  تکميل شده و مورد عالقه شديد وی بود به عمليات خود انحصار دادند.
  

گفتند که علت ورود در آن زمان دستگاه تبليغاتی انگليسی و روسی می
طرفی کرده و حاضر نشده است ن به ايران اين بود که پدرم نقض بیمتفقي
ی مقيم ايران را اخراج کند. ولی اين دليل بسيار سطحی و کودکانه ھاآلمان

ند بلکه عده بود زيرا اوال در آن موقع تنھا متخصصين آلمانی در ايران نبود
ون ايران زيادی ھم از اتباع متفقين در کشور ما اقامت و تحت حمايت قان

خطری که متفقين                  ً                                   قرارداشتند. ثانيا  با توجه به آنچه که در فوق گفته شد 
کرد خيلی بزرگتر از قضيه جزئی اقامت تنی چند از اتباع آلمان را تھديد می

ھای ايران اند که اگر متفقين راهدر ايران بود و امروز ھمه با من ھم عقيده
احتمال قوی کشور مرا در جنگ  را برای رساندن مھمات ضرور نداشتند، به

. اين نکته را ھم بايد در نظر داشت که اگر کردنددوم جھانی اشغال نمی
که در ھا خط دفاعی روسيه را در قفقاز درھم شکسته بودند، چنانآلمان

به اين کار توفيق يابند، بدون ترديد به  نزديک بود ١٩۴٢حمله بھار سال 
داند که طبق دادند، زيرا ھمه کس میه میپيشروی خود در داخله ايران ادام

ھا آن بود که فتوحات خود را ازیطرح معروف به طرح روزنبرگ ھدف ن
در خاور نزديک تا حدود خليج فارس امتداد دھند و به ھندوستان نزديک 

ديگری آنھا را به رسيدن به خليج فارس وادار شوند و از آن گذشته علل 
خواستند، نفت قفقاز را به خود اختصاص کرد زيرا در ضمن اينکه میمی

ند آرزو داشتند که نفت ايران و ھا را از آن محروم سازداده و روس
ھا را از آن کوتاه سازند. ھای آن را تصرف نمايند و دست انگليسپااليشگاه

دانستند که نيروی دريائی انگليس و نيروھای زمينی و ھا بخوبی میآلمان
کنند و کوشش د را از نفت ايران تأمين میھوائی متفقين سوخت خو

 ھا از کار بياندازند.مک متفقين را به روسکردند که يگانه راه رساندن کمی
  

اگر متفقين  در اين موقع رابطه علت و معلول قضايا را بايد درنظر آورد.
رفت که رسانيدند، احتمال میھمه مھمات به روسيه نمیران آناز راه اي
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به پيروزی منتھی گردد و کشور من را نيز  ١٩۴٢ا در سال ھحمله آلمان
مسخر کنند. شايد بعضی از ھموطنان از اين پيروزی که موجب محو نفوذ 

کردند ولی دير يا زود زندگانی زير تسلط روس و انگليس بود استقبال می
ساخت. به ھر حال وقتی از گوشه و کنار خبر آنھا را مايوس میھيتلر 

ھا حق تسلط بر داد سری روس و آلمان که بموجب آن روسانعقاد قرار 
آورده بودند، به گوش آنھا رسيد تغيير عقيده دادند، کشور ايران را بدست 

تر و روس و انگليس خطرناک ١٩٠٧زيرا اين قرارداد از قرارداد سال 
ھای آلمان در روسيه و احتمال پيروزی آرتش ١٩۴١ود. در سال مضرتر ب

ھا را بيش از پيش ز طريق قفقاز به طرف جنوب انگليسپيشروی آنھا ا
ساخت که مبادا ھندوستان و کانال سوئز و مناطق نفت خيز  نگران

  خاورميانه به مخاطره افتد.
  

رنامه تعرضی ھا حمله بزرگ خود را آغاز کرده و بدر آخر ھمين سال روس
را درھم شکسته ھا ھا را به ھم زدند و چند ماه بعد حمله بھاری آلمانآلمان

به نتيجه و پيشرفت آنھا را متوقف ساختند و با وصف آن متفقين چندان 
دوم خود چنين  که چرچيل در کتاب خاطرات جنگامر اطمينان نداشتند، چنان

  نويسد:می
  

فرت به مسکو و کنفرانسی که در پس از مسا ١٩۴٢حتی در اوت «... 
آمده بود عقيده داشت که آنجا منعقد گرديد ژنرال بروک که ھمراه من 

يای خزر را تصرف ھای قفقاز گذشته و حوضه درنيروھای آلمان از کوه
خواھند کرد. به ھمين جھت ما نيز خود را بطور کامل و کافی آماده جنگی 

  »تدافعی در سوريه نموديم.
  

متفقين به غلط يا صحيح عقيده داشتند که روابط دوستانه و ماليمی که 
ان برقرار ساخته بودند، مقدمه تسخير ايران است زيرا ھا با ايرآلمان
طی فتوحات خود در اروپا اندوخته بودند، ھا در اثر تجاربی که در آلمان

رده طرز نفوذ به کشورھای مختلف جھان و تضعيف داخله آنھا را تکميل ک
بردند. آسا را فقط برای اضمحالل نھائی کشورھا به کار میو حمله برق
کردند نمودند و خيال میھا را در ايران مشاھده میر تبليغات آلمانمتفقين آثا
توانند در کمال سھولت به راه آھن سرتاسری لمانی میکاران آکه خراب

ھای بزرگ آھن و پلايران دست يابند و حتی اگر ضرورت ايجاب کند به راه 
ونل خسارات عمده وارد کنند ومنھدم شدن يک پل يا يک ت ھای آن و تونل

داخت. تأسيسات نفتی و انھا از کار میبزرگ، راه آھن ايران را ماه
آيند و ھای خوبی به شمار میھای آن نيز برای بمباران ھدفپااليشگاه

فت جنوب ايران ھای نکردند که ممکن است ميدانمتفقين احساس می
فايده ھا را به اقدام چنين امری تحريض نمايد. شايد ذکر اين نکته بیآلمان



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------‹‚ ---------------------> 
 

نباشد که ھشت کشتی باری آلمانی و ايتاليائی در بندر شاھپور توقيف شده 
ھا تحت نظر و مراقبت دائم دو ناو جنگی ايران قرار ھرچند اين کشتیبود و 

ھا متوقف بودند و متفقين تیداشتند ولی ملوانان آنھا در داخلی کش
فلتی استفاده کرده ھا از کوچکترين غترسيدند که مبادا يکی از اين کشتیمی

ھای ه             ً                                               و خود را عمدا  در شط العرب غرق نمايد و مدخل منحصر بفرد لنگرگا
پااليشگاه عظيم آبادان را مسدود سازد. شايد اين وحشت متفقين زياد ھم 

ھای مزبور حامل مواد ت که بعضی از کشتیرفجا نبود زيرا تصور میبی
ين مقاصدی به کار بروند. محترقه باشند و بعيد نبود که برای انجام چن

ان دو کشتی که وقتی نيروھای انگليسی وارد جنوب ايران شدند ملوانچنان
ھا بشدت ھای خود زدند و يکی از آن کشتیآلمانی دست به انفجار کشتی
ای از بل استفاده گرديد ولی اين عمل در نقطهمتالشی و ويران و غير قا

 ور شط را مسدود نساخت.شط اتفاق افتاده بود که راه عبور و مر
  

ھا نسبت به نفوذ آلمان در ايران نگرانی انگليس ١٩۴٠از اواسط سال 
يافت و چند بار بطور دوستانه به دولت ايران در اين مورد افزايش می

مستشاران مختلف آلمانی  عداد متخصصين واخطار و پيشنھاد نمودند که ت
پدرم خاطرنشان ساخت که ھای ديگر در کشور ما محدود گردد ولی و مليت

چنين عملی را به نقض ھا تعويض متخصصين آلمانی اشکال دارد و آلمان
                                 ً                             طرفی ايران تفسير خواھند کرد. ضمنا  پدرم اطمينان داد که دولت او بی

ھا در ايران جلوگيری ه عمل ناروای آلمانبخوبی قادر است که از ھرگون
نگريم اين و به گذشته می نمايد. اينک که جنگ دوم جھانی خاتمه يافته

جنگ حتی يک  حقيقت بايد گفته شود که تا آنجائيکه اطالع دارم در دوران
کاری مؤثر و مھم در تأسيسات راه آھن و صنايع نفت ايران رخ فقره خراب

که تمام اين موفقيت مديون کوشش پدرم و يا خودم نداد. من مدعی نيستم 
              ً داری است. ضمنا  ه روشن و زبانھای ما باشد ولی اين سابقو يا دولت

ن به کشور ايران انصاف اين است که بگوئيم تا ھنگام ورود نيروی متفقي
ھای خرابکاری خود را به تعويق انداخته ھا نقشهرود که آلماناحتمال می

ھای د که خودشان از طريق قفقاز وارد خاک ايران شده و راهبودند بدين امي
ژوئن  ٢۶را خود قبضه و تصرف کنند. در  ارتباطی و تأسيسات نفت ما

يعنی چھار روز پس از آنکه نيروھای ھيتلر به روسيه حمله کرد  ١٩۴١
ھا ھمداستان شدند و به دولت ايران اعتراض کردند ھا نيز با انگليسروس

ھا در ايران مدعی شدند که بر حسب نگرانی از اقامت آلمان و ضمن ابراز
مأمورين دولت آلمان در ايران مشغول طرح مدارکی که در دست دارند، 

  نقشه کودتائی ھستند.
  

ژوئيه ھمان سال دولتين روس و انگليس يادداشت مشترکی به  ١٩در 
تری ارسال اوت يادداشت شديداللحن ١۶مقامات رسمی ايران تسليم و در 
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آمد داد به نظر آنھا قطعی نمیھائی که دولت ايران مینمودند ولی جواب
فانه ھيئت وزيران که با متفقين اتصاال در مذاکره بودند، جرئت أسمتزيرا 
شتند پدرم را متوجه کنند که متفقين مصمم ھستند که اخطارھای خود را ندا

 با قوه قھريه تأييد نمايند.
  
ھای مجددی به دولت ايران اوت دولتين انگليس و روس يادداشت ٢۵در  

گزيرند رويه شديدتر و صريح تری تسليم و طی آن اظھار داشتند که ديگر نا
مورد تجاوز و تعرض نيروھای مھاجم اتخاذ کنند و در ھمآن موقع کشور ما 

روس از طرف شمال و انگليس از طرف جنوب قرار گرفت. چند ساعت بعد 
از اين واقعه پدرم به نمايندگان سياسی روس و انگليس در ايران اظھار 

نھا را بپذيرد ولی جواب دادند که داشت که حاضر است منظور دول متبوع آ
  د ادامه خواھند داد.ھای خونيروھای دو کشور به پيشروی

  
ھا مورد آرتش ايران کامال غافلگير شده بود و سربازان ما در سربازخانه

بمباران قرار گرفتند و نيروی دريائی ما را که چندان بزرگ نبود بدون 
ساختند. جای تعجب نيست که  اطالع قبلی غرق و تلفات زيادی بر ما وارد
ه کشور ما نيرنگ زده و خيانت پدرم وساير ايرانيان بگويند که متفقين ب
کرد که متفقين به اين آشکاری کردند. در حقيقت پدرم ھيچگاه تصور نمی

دانست که برای متفقين با وی میبر حاکميت و استقالل ما تجاوز نمايند. 
ن است که به خاک وطن عزيزش تعدی نيرو و وسائل زيادی که داشتند آسا
قد بود که از نظر اخالقی و احترام به عتو تجاوز کنند ولی تا دقيقه آخر م

المللی کار را تا اين مرحله نخواھند کشاند. در برابر قوانين و مقررات بين
اين ھجوم مقاومت ارتش ايران جز در چند مورد کوچک کامال بی اثر بود 

حله ھجوم سپری شد ارتش ما دريافت که حريف و پس از آنکه اولين مر
ن در مقام مقابله با آن برآمد و راستی آن است تر از آن است که بتواقوی

  ھای مشقی مسلح بودند.که سربازان ما در جبھه شمال فقط با تفنگ
  

وزير از مقام خود استعفا داد و جانشين او به نيروھای سه روز بعد نخست
مت داد ولی در حقيقت قبل از صدور اين دستور ايران دستور ترک مقاو

  پايان يافته بود.ھرگونه مقاومتی 
  

وزير جديد موافقت پارلمان را برای قبول سپتامبر نخست ٩در 
ھای متفقين کسب کرد. در آن ھنگام متفقين نيروھای خود را در درخواست

ن اينکه مسافتی دور از پايتخت مستقر کرده بودند. ولی چند روز بعد بعنوا
شتند که قوای آنھا ورزد اعالم دادولت ايران در وفای بعھد خود تعلل می

  شود.سپتامبر وارد حومه تھران می ١٧بعدازظھر روز 
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سپتامبر در مجلس شورای ايران اعالم شد که پدرم از  ١۶صبح روز 

دار مقام سلطنت استعفا کرده است و در ھمان روز من جانشين او و عھده
ران گرديدم. بدين ترتيب متفقين به ھدف خود نائل آمده پدرم را سلطنت اي

از ميان برداشته و راه را برای حمل مھمات به روسيه از طريق کشور 
انگيز ند و بدون پرده بايد بگويم که عمل آنھا بسيار تأسفيران باز کردا

  ھای آينده را کاشتند.بود و بدست خود بذر اختالف و دشواری
  

نگريم بايد ديد متفقين بجای عملی که کردند چه نحو گذشته می اينک که به
توانستند اقدام کنند؟ بنظر من پاسخ اين پرسش بسيار ساده است. ديگر می
رد، اول بايد اظھارات مستر چرچيل را که در تاريخ جنگ دوم در اين مو

جھانی مندرج است و بطور خالصه نظر متفقين را تشريح کرده است نقل 
 کنم:

  
باز کردن راھی از طريق کشور ايران برای ارتباط کامل با روسيه اھميت «

طرف فرستادن اسلحه و مھمات گوناگون به فوق العاده داشت زيرا از يک
وی از طريق اقيانوس منجمد شمالی دشوار و از طرف ديگر الزم بود شور

وکشی الجيشی آينده را نيز در نظر بگيريم. من در مسئله اردامکانات سوق
جديدی به خاورميانه بدون نگرانی نبودم ولی دالئلی که برای اين اقدام 

جنگ مھم و اساسی ھای نفت ايران عامل شد ملزم کننده بود. چاهآورده می
خورد ما بايستی آماده تصرف آنھا شد و اگر روسيه شکست میمحسوب می

  »باشيم.
  
ن شورش عراق و شکستمسئله تھديد ھندوستان ھم در کار بود. درھم«

س و فرانسوی که با زحمت بسيار و اشغال سوريه از طرف نيروھای انگلي
رھم زده بود تلفات سنگينی انجام گرفت نقشه ھيتلر را در خاورميانه بکلی ب

خوردند ممکن بود که باز نقشه ديگری را ھا شکست میولی اگر روس
ھا زياد بود در پيش بکشند. يک ھيئت آلمانی که عده افراد و فعاليت آن

تھران مستقر شده و حيثيت آلمان در ايران بسيار قابل مالحظه بود. پيش 
در فوندلند است  ليج پالسنتيااز آنکه به مسافرت پالسنتيا مبادرت ورزم (خ

با روزولت مالقات کرد)  ١٩۴١اوت  ٩و در آنجا چرچيل اولين بار در روز 
ات نظامی عليه ايران کميسيون مخصوصی تشکيل دادم تا درباره عملي

ر غيبت من نتيجه کارھای آھنگ نمايند و دريزی نموده و امور را ھمطرح
نجام گرفت و گزارش خود را بوسيله تلگرام به من گزارش دھند. اين عمل ا

مزبور که مورد موافقت کابينه جنگ قرار گرفته بود به من رسيد. معلوم 
اع آلمانی مقيم ايران موافقت شد که دولت ايران با اخراج جاسوسان و اتب

اوت مستر ايدن  ١٣کند و بايد به قوه قھريه متوسل گرديم. در تاريخ نمی
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فت و درباره نکاتی که بايد آقای مايسکی را در وزارت امور خارجه پذير
ھای جداگانه دو دولت به ايران مندرج باشد موافقت به عمل در يادداشت

انگليس و روس کی از طرف دولتين اوت يادداشت مشتر ١٧آوردند. روز 
به ايران تسليم گرديد و چون پاسخ مثبتی به آن داده نشد مقرر گرديد که 

  »ران وارد شوند.اوت به اي ٢۵نيروھای انگليس و روس روز 
  
کند موافق نيستم من با بعضی از نکاتی که چرچيل بعنوان حقايق ذکر می 

مام اظھارات چرچيل صحيح ولی نکته اساسی اين است که بر فرض آنکه ت
باشد راھی که متفقين در اين باره اتخاذ کردند، بعقيده من غلط و ناصواب 

کردند. یاول بايد متفقين با پدرم بيشتر با صداقت رفتار مبود. در مرحله 
ھای اعتراضيه متفقين را که در آن زمان به دولت پدرم تسليم      ً        اخيرا  يادداشت

عه قرار دادم و متوجه شدم بسيار کودکانه و اند مورد مرور و مطالکرده
باع مربوط به امور جزئی است و تقريبا يگانه تکيه کالم آنھا روی وجود ات

خود از قبيل برقراری راه  آلمانی در کشور ايران است و از مقاصد بزرگتر
ارسال مھمات به روسيه و جلوگيری از ورود نيروی آلمان به مناطق 

  اند.يا کشور ھندوستان ھيچگونه اشاره ای نکردهخيز خاورميانه و نفت
  

ھا و الجيشی بود. ھرگاه انگليسپدرم مرد ھوشيار و آشنا به فنون سوق
ُ    وی اظھار ميداشتند به ک نه ھا منظورھای حقيقی خود را بی پرده به روس                      

ھای مقيم ايران برد. اما متفقين ھدف خود را تنھا اخراج آلمانیمطلب پی می
که ذکر کردم اکثر کردند. چنانه و اين موضوع را اتصاال تکرار میقرار داد
سی صنعتی بودند و به ھا در ايران مشغول خدمت در کارھای اساآلمانی

 ۴٧٠ا در نظر گرفتن افراد خانواده حداکثر به موجب آمار موجود عده آنھا ب
بدون اجازه و رسيد. بر فرض تصديق به اينکه شايد چند نفری ھم بیتن می

د بود در دست داشتن پروانه اقامت در اين کشور بودند جای تعجب نخواھ
که پدرم از فشار متفقين برای اخراج اين عده خشمناک گردد. متفقين 

ر اين مورد بسيار حساس بود و معتقديم که دانستند که پدرم دمی
ھای آنھا از جنبه ريا خالی نبود و مقصود اصلی آنھا به جای يادداشت

ای برای تجاوز به کشور ايران در دست زش و موافقت آن بود که بھانهسا
  .ته باشندداش

  
دارند رضاشاه متوجه شد که متفقين منظور خود را بطور صريح اظھار نمی

ناگزير برخالف شئون سلطنتی از وزير مختار خود مقيم لندن خواست که و 
ا شود ولی ديگر مقصود و منظور حقيقی متفقين و احتياجات آنھا را جوي

کار از کار گذشته بود. پدرم به وزير مختار آلمان مقيم تھران ابالغ کرده 
باشد یھائی را که در ايران مقيه آلمانیبود که دولت ايران مصمم است ب
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اخراج کند و ترتيب اعزام آنھا نيز از طريق کشور ترکيه فراھم شده بود 
 متفقين منقضی شده بود.ولی وقت اين اقدام ھم با عمليات عجوالنه 

  
کردند بلکه بايد متفقين نه تنھا بايد با پدرم با صداقت و صراحت رفتار می

ھا اين نظريه بعضینمودند. شايد پيشنھاد اتحاد سياسی محترمانه به او می
را رد کنند و بگويند که عقايد سياسی رضاشاه مانع از چنين اتحادی بود 

از آنکه به حق حاکميت و استقالل کشور  ولی بر متفقين فرض بود که پيش
ما تجاوز کنند اقال دراين مسئله نيز کوشش کرده باشند  و من مطمئنم که 

و يا با تفويض تخت و تاج به  دادا به پيشنھاد متفقين تن در میرضاشاه ي
  داد که اين عمل بدست من انجام گيرد.من اجازه می

  
د تا کنون کسی از آن آگاھی کنم که شايدر اينجا موضوعی را فاش می

د و آن اينکه پدرم چند سال قبل از استعفای رسمی خود در نظر نداشته باش
او در اين مورد           ً                                         داشت شخصا  از سلطنت به نفع من کناره گيری کند. البته

                                  ً                           وقت با من صحبتی نکرده بود ولی بعدا  يکی از محارم و مشاورين او ھيچ
نظر داشت سلطنت را به من واگذاشته و مرا از اين امر آگاه کرد. وی در

خود بعنوان سياستمدار مجرب و ارشد درمواقع لزوم مرا از اطالعات  و 
نوز ھم برای من مشکل رخوردار سازد. اما قبول اين امر ھتجربيات خود ب

با  رسيد.است زيرا برای شاھنشاھی با آن اقتدار چنان اقدامی بعيد بنظر می
يا  ١٩۴٠د سال ه من وی در نظر داشت در حدوتمام اين احوال به عقيد

  گيری نمايد.از سلطنت کناره کمی بعد از آن
  

شند. گويم که متفقين بايد از افکار و اسرار پدرم وقوف داشته بامن نمی
سخن من اين است که متفقين پيش از اينکه بنا بر شيوه ھيتلری به خاک 

کردند زير فظ آن جنگ میايران تجاوز نموده و ھمان اصولی را که برای ح
پا بگذارند وظيفه داشتند که بذل مساعی نموده و با رضاشاه اتحاد  

  ای منعقد سازند.محترمانه
  

گشت بھتر آنھا اين اتحاد برقرار می به ھر حال چون چند ماه پس از تجاوز
بود که پيش از آن واقعه اين اتحاد صورت گيرد تا خونی ريخته نشود و 

  ھا بغض و کينه بوجود نيايد.ھا و انگليسمن و روس بين مردم کشور
  

از اين گذشته ھرگاه متفقين از آمدن قوای آلمان به ايران نگران بودند چرا 
ھا بوسيله عقد اتحاد نظامی يا سياسی از ما کمک نظامی نخواستند؟ بعضی

طرفی کامل چنين ممکن است تصور کنند که با عالقه رضاشاه به حفظ بی
ست که پاسخ من به اين موضوع اين ای به ھيچوجه معقول نبود. درخواست
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پدرم مرد منطقی و منصفی بود و ترقی و سعادت کشور و رفاه مردم ايران 
. اگر متفقين از سخن گفتن در پرده و ابھام دادرا بر ھر چيز ترجيح می

الجيشی خود را با در نظر گرفتن منافع خودداری کرده و وضع حقيقی سوق
مطلب آنھا پی برده ن برای رضاشاه مجسم کرده بودند، بدون ترديد به ايرا

بود و ھمچنين عقيده من اين است که يا پدرم پيشنھادھای متفقين را قبول 
رفت و انجام آن را برعھده من واگذار نمود و يا اينکه خود به کنار میمی
در نقاط  فرمود و متفقين ھم ديگر احتياجی نداشتند که نيروئی را کهمی

د و ما ھم از ھرج ومرج و وھنی که ديگر الزم داشتند، به ايران گسيل دارن
تجاوز و تصرف کشور به وجود آورده بود مصون مانده و زودتر در نبرد 

  ١٦ ھای ھيتلر شرکت جسته بوديم.عمومی بر عليه ستمکاری
  

شيد بخای میپس از پيشنھاد يك اتحاد سياسی و نظامی اعم از اينکه نتيجه
ه ارسال مھمات را با مقاصد شد متفقين بايد مسئليا مثمر ثمری واقع نمی

ھائی که در آغاز جنگ اعالم کردند و حفظ آزادی و استقالل ملل و ھدف
ساختند. اوليای مسئول متفقين بايد با آھنگ میکوچک را متعھد شدند ھم

 گفتند:و میپدرم و يا با من اگر جانشين او شده بودم وارد مذاکره شده 
   
نگی به کشور روسيه که سخت در ما مجبوريم مقدار زيادی مھمات ج«

مضيقه است برسانيم و از لحاظ جغرافيائی و منطقی کشور ايران تنھا طريق 
حصول اين منظور است. ما حاضريم در ازای استفاده از بنادر و راه آھن 

رداخت کنيم و ای پھای اين کشور مبلغ منصفانهسرتاسرى ايران و جاده
و استقالل کشور ايران نخواھيم کرد. طرفی ھيچگونه تجاوز و تخطی به بی

داريم و فقط اگر موافقت کنيد نيروی نظامی به خاک ايران گسيل نمی
داريم تا در حمل و نقل متخصصين امور حمل و نقل به ايران اعزام می

اه ايران برای مھمات و حفظ نقاط حساس راه کمک کنند. ارسال مھمات از ر
م که اين کار بوسيله عقد قرارداد دھيما امر حياتی است و ترجيح می

  ».دوستانه با شخص اول کشور يعنی شاه انجام گيرد
   

بايد بخاطر داشت که ھيتلر ھم چنين قراردادی با دولتين سوئد و سوئيس 
برای حمل مھمات از طريق آن کشورھا داشت و نظر اصليش ھر چه بود 

ای خود نخواست ی آن کشورھا را محترم شمرده و حتی اين حق را برطرفبی
  که نگھبانان و متخصصين امور حمل ونقل خود را به آن کشور اعزام دارد.

  
  طرفی ما را محترم شمارند؟آيا متفقين قادر نبودند که بدين ترتيب بی

                                                            
روس و انگليس دو ھدف را با يک تير زدند... ھم رضا شاه، مرد مقتدر و وطن دوست  -  ١٦

  را بيرون کردند و ھم بھم کمک کردند تا ھيتلر را شکست بدھند. 
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 هاگر در آن موقع من به سلطنت رسيده بودم پيشنھادھای آنھا را بنحوی ک
اشاه ھم از سلطنت کنم اگر رضنمودم و تصور میذکر کردم قبول می

نمود زيرا با اطالعی که از روحيات گيری نکرده بود او ھم قبول میکناره
کنم که ھرچند در باطن از عاقبت چنين پيشنھادھائی پدرم دارم تصور می

يح جرکرد، ولی پذيرفتن آنھا را بر اشغال کشور ايران تنگرانی پيدا می
افتاد ولی ن ھم به تأخير میداد. در آن صورت زمان به سلطنت رسيدن ممی

ھای بسيار برای من اھميتی نداشت زيرا کشور من از مشکالت و سختی
شد وديگر الزامی يافت و منافع متفقين ھم بيشتر و بھتر تأمين میرھائی می

وقايع به طرز  ینداشتند که نيروی عظيمی را در اين کشور معطل نمايند. ول
شود که علت استعفای پدرم عالقه ه میگاھی گفتديگری جريان پيدا کرد. 

او به حفظ تاج و تخت ايران برای فرزندش بوده است ولی اين سخن گمراه 
داشت بخوبی کننده است زيرا مراقبتی که او در تعليم و تربيت من مبذول می

ذھنش بود و ارتباط به  حاکی اين بود که مسئله جانشينی من ھمواره در
اسی استعفای پدرم اين بود که وی مردی نبود زمان خاصی نداشت. علت اس

که بماند و اشغال وطن را بدست نيروھای اجنبی و دخالت آنھا را در امور 
داخلی ايران مشاھده کند و اين نکته را با کلماتی که از احساسات و عشقی 

  کرد، به من فرمود:نھانی او حکايت می
  
اراده و نيرومند و حافظ مردم ھميشه مرا شاھنشاھی مستقل و صاحب «

اند و با اين حيثيت و حسن اعتماد و اطمينانی منافع خود و کشور شناخته
ای باشم و توانم پادشاه اسمی کشور اشغال شدهکه مردم به من دارند نمی

ر کذدر اين موقع ». از يک افسر جزء انگليسی و يا روسی دستور بگيرم
به سلطنت رسيدم با ھيچيک از دانم که وقتی من اين نکته را الزم می

ھا و سفرای کبار آنھا وارد مذاکره نشده نمايندگان متفقين جز سران دولت
  و کسی را نپذيرفتم.

  
دانستند که ھمکاری با پدرم برای آنھا امکان ھا خوب میبه ھرحال خارجی
توانست با آنھا کار کند. صحيح نمی هجکه پدرم نيز به ھيچوپذير نيست چنان

که او را برای استعفای از سلطنت و ترک وطن درفشار گذاشتند، ولی است 
توان گفت که عجيب آن است که ميل خود او ھمين بود و بنابراين می

اعليحضرت فقيد با موافقت متقابل بين او و متفقين از وطن خويش دوری 
  گزيد.

  
شه يک کشتی ھن عزيزش انداخت از عريمآخرين نگاھی که پدرم به 

برد. اول قرار بود که به ی بود که وی را به جزيره موريس میانگليس
ی جنوبی رھسپار شود ولی در عوض اول به جزيره مزبور که واقع آمريکا

در مشرق ماداگاسکار و از مستعمرات انگليس است عزيمت نمود و از 
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و سه سال بعد (يعنی در سال  آنجا نيز به ژوھانسبورگ در افريقا رفت
 ر سن ھفتاد سالگی) در آن شھر بدرود حيات گفت.د )٢۴٨٢( ١٣٢٢

  
اند که پدرم در طی تبعيد بسيار افسرده خاطر و ای اظھار عقيده کردهعده

گويم که اين شايعه بر ملول بوده است ولی من با اطالعاتی که دارم می
کرديم و بنابراين مکاتبه می  ً ا  خالف واقع است. در آن موقع من و او مرتب

  بھتر از ھرکس ديگر از وضع روحی او واقف و مستحضر بودم.من 
  

کرد و در              ٔ                              ھای خود درباره  امور خاص کشور اظھار نظری نمیپدرم در نامه
ھای خود مرا به شجاعت و شھامت و فداکاری در راه عوض در تمام نامه

  رمود.فدشواری که در پيش داشتم تشويق و تحريض می
  

کردم خاطرات خود را برای ثبت در تاريخ معاصر چندين بار به وی پيشنھاد 
                                                                 ً ايران به رشته تحرير درآورد ولی ھمواره از پذيرفتن اين پيشنھاد مصرا  
امتناع داشت زيرا عقيده داشت که ممکن است گاھی مطالبی را بر حسب 

احتماال ذکر  هکپرستانه بيان دارد تصادف و يا تحت تأثير احساسات وطن
  وطنش نباشد. آنھا به نفع و صالح

  
به نظر من پدرم دريافته بود که من و مشاورينم در اداره و راھبری سياست 
داخلی و خارجی ايران کوچکترين غفلتی نداشتيم و از ھمين جھت 

دانستيم بازداشته به خواست ما را از راھی که تعقيب آن را مصلحت مینمی
واپسين روز حيات و آخرين دقايق ای وارد کند. تا لطمه اميد و موفقيت ما

زد و زندگی در روح و قلب پدرم تنھا عشق و عالقه به کشور جوش می
  .جز سعادت آن آرزوئی نداشت

  
که در سن بيست و دو سالگی مسئوليت تاج و تخت ايران را باری روزی

اولين اقدام  به عھده گرفتم خويشتن را با مشکالت فراوانی روبرو يافتم.
طرفی رسمی که سياست خارجی جديد ايران بود زيرا سياست بیمن تعيين 

پدرم اتخاذ کرد نتيجه سوء بخشيده و يک سياست شکست خورده محسوب 
گرديد. من با کمال وضوح احساس کردم که ھمکاری با متفقين نه تنھا می

نفع کشور  هبغيرقابل اجتناب است بلکه اتخاذ چنين سياستی بسيار الزم و 
وزير جديد من محمدعلی فروغی که يکی از خوشبختانه نخست خواھد بود.

سياستمداران و دانشمندان بنام ايران بود با تمام نظريات من در اين مورد 
آن مرد مذاکرات بمنظور انعقاد  کامال موافق و ھمراه بود و با کوشش

و اين قرارداد بين  دمقرارداد اتحاد سه جانبه با انگليس و روسيه به عمل آ
به امضاء رسيد. در اين  ١٩۴٢ژانويه  ٢٩نگلستان و روسيه و ايران در ا
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قرارداد دو دولت متفق تصريح کردند که وجود سربازان آنھا در خاک وطن 
ما ھرگز صورت اشغال نظامی نخواھد داشت. (ھرچند تمام ايرانيان اين 

ميت ودند که تماميت و حاکمن             ً      دانستند) ضمنا  تعھد وضع را اشغال نظامی می
و استقالل سياسی کشور ما را محترم داشته وشش ماه پس از خاتمه جنگ 
با آلمان قوای خود را از خاک ايران خارج سازند و قول دادند که مشکالت 
اقتصادی ايران را که در نتيجه جنگ ايجاد شده بود تسھيل نمايند. ما نيز 

ن به منظور از طرق ارتباطی ايرا نيبنوبه خود برای عبور نيروھای متفق
حمل ذخائر جنگی به روسيه تسھيالت و مزايای مورد نياز را برای آنھا 
تأمين کرديم. در اثر اتخاذ اين سياست جديد با آلمان و ايتاليا و ژاپن قطع 

به آلمان نازی اعالن جنگ  ١٩۴٣سپتامبر  ٩رابطه سياسی کرديم و در 
  داديم.

  
ناگھانی رژيم ديکتاتوری پدرم مخاطرات متفقين و قطع  اشغال ايران بوسيله

                                                           ً      و تشنجات جديدی در اجتماع ايران ايجاد کرده بود. متفقين ظاھرا  مصمم 
کردند بدان وسيله بودند که اختيارات مرا تضعيف نمايند زيرا تصور می

  تسلط آنھا بر کشور آسان خواھد بود.
  

ردم ايران را ايران من و م ردرپی متفقين در امور سياسی کشومداخالت پی
. برای روشن شدن اين قضيه ذکر يک واقعه بعنوان کامال متنفر کرده بود

مثال کافی است: صرفنظر از تورم پولی که در آن زمان ايجاد شده بود 
متفقين اعالم داشتند که مبالغ ھنگفتی اسکناس رايج ايران برای رفع 

شار يابد و چون ران بايد انتيااحتياجات و پرداخت ھزينه نيروی آنھا در 
وزير اين تقاضا مخالف با قوانين جاريه کشور بود متفقين از قوام نخست

وقت خواستند بدون درنظر گرفتن موازين قانونی با ھر وسيله ای که ھست 
اين تقاضا را انجام دھد. وچون در پاسخ گفته بود که چنين امری غيرممکن 

س بگذراند. او در جواب جديدی از مجل ناست بر وی فشار آوردند که قانو
رود مجلس شورای ملی با چنين قانونی اظھار داشته بود که احتمال نمی

موافقت نمايد. متعاقب اين مذاکرات روزی سفيرکبير انگليس به حضور من 
آمد و اظھار داشت که وی از جانب دولت متبوعه خود و از جانب دولت 

کند که قوام مورد اعتماد  بايد اظھار اکيآمراتحاد جماھير شوروی و دولت 
آنگاه تقاضای آنھا است ولی با مجلس فعلی قادر به انجام کاری نيست، 

انحالل مجلس را از من نمود. اين پيشنھاد عجيبی بود که نماينده يک دولت 
کرد. به وی گفتم که اين من و ملت ايران ھستيم که بايد بيگانه به من می
شما و ھرچند که با ھم دوست و متحد ھستيم اد کنيم نه متبه دولتی اظھار اع

توانيم نسبت به انحالل مجلس تصميم اتخاذ ولی تنھا من و ملت ايران می
 کنيم ومن اجازه نخواھم داد که بيگانگان در چنين امری به ما دستور بدھند
ای                        ً                                       و پيشنھاد مزبور را قويا  رد کردم. ديری نگذشت که در ھمان سال عده
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ھا نيروی خود را بنای اغتشاش را گذاشتند. و انگليس در تھرانگر بوآش
                                                     ً          که پس از ورود به ايران از تھران خارج کرده بودند ظاھرا  به منظور 
برطرف کردن غائله به پايتخت اعزام داشتند و بدين طريق مجلس را تھديد 

 کردند تا با تقاضای آنھا موافقت کند.
  

از طرف پدرم خلع سالح  ھا بودسال هکدر اين ضمن بعضی از عشايری 
شده بودند از سربازان فراری و افراد و انبارھای ارتش بطور قاچاق اسلحه 
             ً                                                  خريده و مجددا  دست به غارت وتاراج دھات زدند. برنج و قند و شکر و 

بندی شده ساير مواد خواربار که مايحتاج عمومی را  تشکيل ميداد جيره
بندی را برای توزيع بين افراد ھای جيرهنپوبود و ھنگامی که متفقين ک
فروختند و ثروتی ھا را میدادند، اغلب آنھا کوپنيکجا به رؤسای عشاير می

آوردند برای عمليات مسلحانه خود صرف را که بدين ترتيب بدست می
ديدند بار ديگر عناصر مذھبی افراطی که در زمان پدرم ميدان نمی کردند.می

کردند که اين مال سياسی انگليس تصور میا بعضی از عرھپديدار شدند ظا
با وصف اين مراتب توانند از نفوذ کمونيزم جلوگيری نمايند. اشخاص می

ھا به رفتار نيروی انگليس از جھات ديگر بد نبود. از طرف ديگر روس
ھا ھدايت ھای کارگری که از طرف کمونيستهيايجاد احزاب سياسی و اتحاد

شدند پرداخته و قسمت عمده مخارج آنھا را میھمه جا سبز  چو مانند قار
  ترين اين احزاب حزب توده بود.دادند و خطرناکمی
  

ھا از ھمکاری با مأمورين کشوری ما ھای شمالی ايران روسدر استان
امتناع داشتند و اين نواحی را کامال تحت تسلط نظامی و سياسی و اقتصادی 

ای شده بود.     ً             ريبا  کشور جداگانهھا تقه روسقطخويش درآورده بودند و من
ھا اين بود که قسمت مھمی از اين که وقايع بعد نشان داد نقشه روسچنان

  نواحی را به ھمين شکل نگاه دارند.
  

مجلس شوراى ملی به مرکز مبادله اتھامات ناروا تبديل شده و برنامه 
جريان  مداخله و از همنظمی نداشت بلکه قوه مقننه در قوای مجريه و قضائي

کرد. روحيه کارمندان دولت نيز به آخرين درجه ضعف قانون جلوگيری می
  رسيده بود.

  
يکی از نخستين کارھای من در آغاز سلطنت اين بود که مشروطه 
دموکراسی را دوباره احيا کنم. در آن موقع حيات سياسی ما چنان دچار 

شدم مأيوس میاصال  ھرج و مرج شده بود که اگر از روش دموکراسی
جای تعجب نبود ولی خوشبختانه عقايد سياسی من چنان مستحکم شده بود 

توانست مرا به ترک اصولی که که اوضاع و پيش آمدھای تھديد کننده نمی
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بزرگان جھان مانند جفرسون آن را پذيرفته و من نيز مصمم به حفظ آنھا 
 بودم وادار سازد.

  
کاالھا بسرعت سرسام آوری باال قيمت  از لحاظ اقتصادی در کشور ما

تورم پول به مرحله  ١٩۴٢و  ١٩۴٠ھای رفت و در فاصله بين سالمی
درصد باال رفته بود و مخارجی که  ۴٠٠خطرناکی رسيده وھزينه زندگی 

تر ساخته و بھای اجناس کردند جريان پول راسريعمتفقين در ايران می
ھای شمال برای و برنج استان گندم لبرد. محصوکمياب را اتصاال باالتر می

ھا از حمل اين مصارف ساير نقاط ايران کافی بود ولی در آن موقع روس
کردند و آن را برای مصارف خود اختصاص داده محصوالت ممانعت می

  بودند.
  
ھای باری مانع حمل و نقل خواربار و ساير ھا و واگونمصادره کاميون 

ای از ھا شده بود وعدهايش قيمتافز ثعمايحتاج عمومی شده و خود با
داران وظيفه ناشناس ايرانی نيز از موقع سوءاستفاده کرده و دست سرمايه

  افزودند.به احتکار و سفته بازی زده و بر ثروت خود و فقر نيازمندان می
  
آيد ولی حقيقت اين است گرچه اين مطلب عجيب و باورنکردنی بنظر می 

ھای اسلحه ومھمات سازی ما را ھم ارخانهند کدرکه متفقين حتی کوشش ک
ھای فشنگ سازی را که ھا اصرار داشتند که کارخانهمصادره نمايند. روس

ھا مصمم بدست پدرم ايجاد شده بود به کشور شوروی انتقال دھند و انگليس
ميليمتر متعلق به ارتش ايران را تصرف کنند ولی  ١٠۵ھای بودند که توپ
  اير مصادره ھائی که در نظر داشتند جلوگيری کردم.و س لامن از اين اعم

  
م از غم و اندوه آسوده نبودم و                                 َ                               در طول مدت اشغال کشور ايران يک د 

ھائی را که تا صبح از شدت نگرانی بيداربودم. من اصوال و عمال با شب
عمل متفقين در اشغال ايران مخالف بودم و به نظر من بدون جھت به 

انداختم به ھر طرف چشم می کميت ما لطمه زده بودند.احاستقالل و حق 
مردم کشور ايران را گرفتار بدبختی و مشقتی که ثمره روش سياسی و 

روح من از آزمندی بعضی از ثروتمندان اقتصادی متفقين بود ميديدم و 
ايرانی که پشت پا به منافع کشور ايران و رفاه مردم اين سامان زده بودند، 

  برد.چيز رنج می هبيشتر از ھم
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در جريان اين اوضاع متفقين با کمال موفقيت از طريق کشور من ذخائر و 

فرستادند. ترتيب حمل ذخائر بدين ترتيب بود مھمات جنگی را به روسيه می
آوردند و به ھا محموالت را از بنادر خليج فارس تا تھران میکه انگليس

  کنند.حمل  روسيهدادند که خود به ھا تحويل میروس
  

در خليج فارس که عده آن بتدريج به  آمريکانيروی  ١٩۴٢در اواخر سال 
ھا ملحق گرديدند و اين دو دولت مقادير نفر رسيد نيز به انگليس ٣٠،٠٠٠

ھای جديد و صدھا کاميون برای حمل ونقل لوازم زيادی لکوموتيو و واگن
مقدار محموالت  ١٩۴٣که در ماه مه کردند، چنانسنگين وارد ايران می

رسيده  ١٩۴١ھای ايران به ده برابر ظرفيت اواسط سال راه آھن و شاھراه
                         ً     ً                           که گفته شد، متفقين تقريبا  جمعا  پنج و نيم ميليون تن کاال و بود. چنان

مھمات جنگی به روسيه فرستادند و اين محموالت مساوی نصف مجموع 
سالی به شوروی نيمی راو کانادا بود. از کاالھای  آمريکامحموالت جنگی 

ه يق راه آھن سرتاسری ايران حمل گرديد و بقيه بتدريج و بوسيلاز طر
ھای شوسه به روسيه رسيد. نکته جالب آن بود که کاميون از طريق راه

ھای خود تعداد زيادی کاميون آمريکاھر چند نيروھای انگليس وروس و 
ايران که عده آنھا به  ھای متعلق بهارتشی در اختيار داشتند باز کاميون

کاميون بالغ و تحت مراقبت عده محدودی از مأمورين کشوری  ۴٠٠٠
ھای سه دولت متحد ذخيره جنگی کردند بيشتر از کاميونگليس کار میان

ھای حمل نمودند. با آنکه در طول مدت جنگ اصالحاتی در راه آھن و راه
نروزی متفقين در ابھای ششوسه ايران به عمل آمد ولی در نتيجه فعاليت
  .ھا فرسوده و اسقاط شده بودامر حمل ونقل مھمات جنگی تأسيسات و جاده
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ھای گرفت. کشتیحمل مھمات جنگی با دشواری و سختی بسيار صورت می
درجه فارنھايت  ١۴٠باری در حاليکه حرارت ھوای انبارھای آن به 

گاھی شدت گرما  وکردند رسيد در بنادر جنوب بارھای خود را تخليه میمی
 وتيو مجبور بودندای بود که کارکنان لکومھای راه آھن به درجهدر تونل

ھا پياده شده و در خارج از محوطه خفقان آور آن نفسی تازه کنند. در کوه
ھا مجبور بودند در سرمای شديد زمستان و کوالک و برف قطارھا و کاميون

کشور در اين مورد با  راطی طريق کنند ولی مردم سه کشور و گاھی چھ
ر ضمن داد. دکردند که نويد آينده خوشی را میيکديگر چنان ھمکاری می

ھائی به اقتصاد متزلزل کشور ھا کمکئیآمريکاھا و اين عمليات انگليس
ھا ھفتاد ھزار تن غله برای ما که در سال اول انگليسکردند. چنانما می

کاست و خطر قحطی را مرتفع  رافرستادند که تا حدی از کميابی خوارب
سيس کرده و ھا تأساخت. مراکز و تأسيسات تعاونی خاورميانه که انگليس

ھای مادی و فنی به ھا نيز به آن ملحق شدند از مساعدتئیآمريکاسپس 
نيز طبق برنامه وام و اجاره خود مقادير قابل  آمريکاکردند. ايران دريغ نمی

برای ما فرستاد و مستشاران خود را برای  توجھی خواربار و ذخائر نظامی
 عزام نمود.و کشاورزی اتشکيالت مالی و شھربانی و بھداری 

  
اولين بار وينستون چرچيل را که برای مالقات با  ١٩۴٢در تابستان سال 

استالين از طريق ايران عازم مسکو بود مالقات کردم. وی دو روز در 
برای او ترتيب داده بودم  هکتھران اقامت گزيد و طی ضيافت ناھاری 

مورد بحث  مذاکرات جالبی بين او و من پيش آمد. به نظرم يکی از مسائل
مسئله ورود نيروی متفقين به قاره اروپا و درھم شکستن قوای ھيتلری 
بود. من به چرچيل پيشنھاد کردم که متفقين بايد اول به ايتاليا حمله کنند و 

تثبيت نمودند از طريق بالکان به حمله  پس از آنکه وضع خود را در آنجا
ھاد من گوش فرا داد عظيم خود مبادرت ورزند. درحاليکه چرچيل به پيشن

کرد متوجه شدم که چشمانش برقی زد. در آن موقع و در باب آن فکر می
درباره پيشنھاد من اظھاری نکرد ولی نقشه بعدی وی درباره تسخير اروپا 

يا چندان ھم از پيشنھاد من دورنبود. البته لايعنی ايت» شکم نرم«از طريق 
رسبيل اتفاق بود ولی اگر نقشه الجيشی ما دو نفر بتوافق نظريات کلی سوق

        ً                                        شد محققا  در سرنوشت ملل کشورھای مرکزی اروپا طوری مزبور عملی می
  گرديد.ديگری ثبت تاريخ می

   
و استالين  کنفرانس تاريخی تھران با شرکت روزولت ١٩۴٣در ماه نوامبر 

به دالئل نامعلومی روزولت ی مدت کنفرانس و چرچيل تشکيل گرديد. در ط
بود اقامت گزيد ولی  سفارت کبرای شوروی که محل توقف استاليندر 

چرچيل در سفارت انگليس (که پس از انعقاد کنفرانس به سفارت کبری 
که  دارتقاء يافت) سکونت اختيار کرد. روزولت بعلت ضعف مزاج قادر نبو
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از محل خود خارج شود و اين مسئلہ وضع عجيبی را پيش آورده بود بدين 
من برای مالقات او به سفارت کبرای شوروی رفتم و حال آنکه کيفيت که 

            ً                                                استالين شخصا  به مالقات من آمد. کليه جلسات کنفرانس ھم درسفارت 
د وخبار چرچيل به مناسبت روز تولد شد وفقط يککبرای شوروی منعقد می

در سفارت انگليس ضيافتی ترتيب داد. با آنکه در اين کنفرانس سه دولت 
يک سران دول مزبور  ،      ً                    ن رسما  شرکت نداشت من با يککشور ايرا

                                     ً                          مذاکراتی به عمل آوردم. استالين مخصوصا  در ھنگام مالقات بامن مؤدب 
خواست خاطره خوشی از خود در ذھن من باقی                ً   دان بود و ظاھرا  میوقاعده

و يک گروه ھواپيماھای  ٣۴ذارد. حتی پيشنھاد اھداء يک ھنگ تانك ت گب
ز آنجا که از حيث مھمات جديد جنگی سخت در مضيقه بوديم جنگنده نمود. ا

ولی چند ھفته بعد که از جزئيات اطالع  نزديک بود پيشنھاد او را قبول کنم.
بدين  حاصل شد معلوم گرديد که آن ھديه متضمن شرائط دشواری ھم ھست

داران روسی بايد با اين ھديه به ايران بيايند و کيفيت که افسران و درجه
ھا بايد فقط در قزوين و ھواپيماھای جنگنده در مشھد نگھداری تانک محل

باشد و تا پايان دوره آموزشی که مدت آن معلوم و مشخص نشده بود 
ه در مسکو يسھا و ھواپيماھا بايد در تحت فرماندھی مستقيم ستاد روتانک

  باشند.
  

برای  ئی که امروزهآمريکااين قضيه مانند آن بود که مستشاران نظامی 
کنند بگويند که ارتش ايران بايد تقويت نيروی نظامی ايران به ما کمک می
صورت به ما کمک نخواھند کرد. تحت فرماندھی آنھا باشد و در غير اين
توانستم قبول کنم بلکه اگر نمی طيالبته نه تنھا ھديه استالين را با اين شرا

کردم. از ا رد میشد آن رچنين پيشنھادی از طرف کشور ديگری ھم می
رو از پذيرفتن ھدايای مزبور با اظھار سپاسگزاری معذرت خواستم. اين

روزولت در طی مذاکراتی که با من کرد اظھار داشت پس از انقضای دوره 
ھا به کشور ايران احياء جنگل صصرياست جمھوريش ميل دارد بعنوان متخ

و آشکار بود و عالقه وی بدين رشته بر ھمه کس معلوم  مراجعت کند.
داشت دليل اشتياقی که در جريان صحبت در پيرامون اين مسئله ابراز می

صدق گفتار وی بود. روزولت در نظر من يک نفر باختری ممتاز و برجسته 
ه و فريفته ايران و فرھنگ اين تفآمد و بنا به سنت ديرين دانشمندان شي

در بعضی جھات سرزمين بود. با وجود آنکه با سياست خارجی روزولت 
کامال مخالف بودم وی را از جھات ديگر به چشم تحسين و تکريم نگاه 

کردم و بسيار متاسفم که مرگ ناگھانی مجال عملی ساختن آرزوئی که می
 برای ما مغتنم بود به وی نداد.

   
از متن اعالميه روزولت و چرچيل و استالين در کنفرانس  ايران توقتی مل

ھا افراد اين کشور از يافتند بسيار شادمان شدند، زيرا ميليونتھران آگاھی 
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خرابی اوضاع اقتصادی خود به جان آمده و در حيرت بودند که آيا پس از 
  ختم غائله جنگ آزادی از دست رفته را باز خواھند يافت يا نه.

  
                                                            ً ميه تھران که در روز اول دسامبر صادر شد از نظر وقايعی که بعدا  الاع

ھای اساسی آن در اينجا آنقدر مھم است که بايد بعضی از قسمترخ داد 
و اتحاد جماھير شوروی و  آمريکاھای کشورھای متحده دولت«ذکر شود. 

ھائی را که ايران در پيشرفت جنگی بر عليه ممالک متحده انگلستان کمک
حمل و نقل مھمات از                   ً                    من مشترک و مخصوصا  در قسمت تسھيل وسايلشد

ءبحار به  اتحاد جماھير شوروی به عمل آورده تصديق دارند. ممالک ماورا
ھای سه دولت نامبرده تصديق دارند که جنگ برای ايران دشواری

مخصوص اقتصادی ايجاد کرده است و موافقت کردند که ھرگونه مساعدت 
  »...ان داشته باشد برای دولت ايران فراھم کنندکماقتصادی که ا

  
و اتحاد جماھير شوروی و ممالك  آمريکا ھای کشورھای متحدهدولت«

متحده انگلستان با دولت ايران در حفظ استقالل و حاکميت و تماميت ارضی 
ايران وحدت نظر دارند و به مشارکت دولت ايران با ساير ملل طرفدار صلح 

المللی و امنيت و رفاه پس از جنگ طبق منشور بين در استقرار صلح
  ».چھار دولت است استظھار دارند اتالنتيک که مورد قبول ھر

  
ھر کس اين عبارات 

خواند اميد بخش را می
و نزديک شدن زمان 
پيروزی متفقين را 

ديد  يقين حاصل می
کرد که دوره سختی می

وطن من در شرف پايان 
است. ولی حوادث 

ت به آنچه بسگذشته ن
پس از آن وقوع يافت 
قابل اھميت نبود به 
ھمين جھت به جای 

دوران تعليم و تربيت من به پايان برسد وارد مرحله دشوارتری شد آنکه 
  که شرح آن خواھد رفت.
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 فصل پنجم 

  ايام پرآشوب و تشنج
  

چند سال پيش شخصی بنام دکتر محمد مصدق بيش از ھر ايرانی ديگر در 
ئی و آمريکاھای ايران موضوع مقاالت و مندرجات روزنامهتاريخ اخير 

انگليسی قرار گرفته بود و متأسفانه برخی از مردم در خارج ايران وی را 
يد به دراين کتاب با دادند. مالک قضاوت خود درباره ايران و ايرانيان قرار

خوانندگان اطمينان دھم که مصدق ھرگز نمودار ايران و مظھر و نمونه 
ص ملت ما نبوده است. در فصل قبل ذکر شد که پدرم مصدق را در خصائ
  من آزاد گرديد. شفاعت زندانی کرد و در اثر )٢۴٧٩( ١٣١٩سال 

  
بار ديگر به جرم برھم زدن اساس حکومت که  )٢۴٩٢( ١٣٣٢در سال 

ای به محکمه خود خيانت بارزی است محکوم شد. من در آن موقع نامه
من  ه وی را از تقصيراتی که نسبت به شخصنگاشته و اظھار داشتم ک

ام و در اثر ھمين نامه و بعلت کبر سن از اعدام که مرتکب شده بخشيده
گونه اشخاص ورھای جھان مجازات اينمعموال در کشور ايران و ساير کش

است رھائی يافته و فقط به سه سال زندان مجرد محکوم گرديد و بدين 
  ت من از مرگ نجات يافت.ترتيب يکبار ديگر در اثر دخال

  
که از زندان بيرون آمد به ملک شخصی خود  )٢۴٩۵( ١٣٣۵وی از سال  

کند، چون انتشار پيدا میدر نزديکی تھران رفته و تاکنون که اين کتاب 
ای حادثهشخص با ثروتی است در آنجا با خانواده خود زندگانی آرام و بی

  ١٧ گذراند.را می
  

ت مصدق مطالعه کنم و ام درباره شخصير بودهمن به جھات عديده مجبو
ارزش معنوی و اخالقی وی را با مقايسه بين گفتار و رفتارش معلوم ساخته 

ی را در حيات کشور بواقع مشخص نمايم. وی و تأثير قول و فعل و
وزيری از نزديک مورد دقت و مطالعه من قرار       ً             مخصوصا  در دوره نخست

عالم حرف و روی کاغذ به نظر آبرومند گرفت. زندگانی اجتماعی وی در 
(و بنا به اظھار بسياری از  )٢۴٢٠( ١٢۶٠ شمسیآيد. وی در سال می

اشخاص چند سال قبل از آن) در يک خانواده مالک و متمکن متولد شد و 
                                                            

آيا چنين شخصيت دلرحمی که يک خيانتکار و دشمن شخصی به حساب می آيد را بارھا  -  ١٧
  ميبخشد ميتواند لقب ديکتاتور بگيرد؟؟ 
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در رشته حقوق و موضوعات مربوط به آن در فرانسه و سوئيس به  
مشاغل بامسئوليتی مانند  تحصيل پرداخت و سپس وارد خدمات دولتی شد و

رجه به او تفويض وزارت دارائی و وزارت دادگستری و وزارت امور خا
ھا وسيله انتخاب وی را به استانداری فارس فراھم آوردند و شد. انگليس
 ١٢٩۴به استانداری آذربايجان نيز منصوب گرديد. در سال  پس از آن

ی ملی انتخاب شد نخستين بار به نمايندگی مجلس شورا )٢۴۵۴( شمسی
شت. دوران ود سمت نمايندگی مجلس شورای ملی را داو تا ھنگام سقوط خ

 ١٣٣٢ماه  امردادتا  )٢۴٩٠( ١٣٣٠وزيری مصدق از ارديبھشت نخست
به طول انجاميد و در ھمين دوره بود که خصوصيات اخالقی و  )٢۴٩٢(

ند که کنروحی خود را بر ھمه کس آشکار ساخت. بيشتر افراد تصديق می
که ذکر خواھد شد قبول اين        ً                            وی شخصا  مرد درستکاری بوده (ولی چنان

ظر بسته به تعريفی است که از کلمه درستکاری بشود) و ھيچگاه ن
ھا برکناری داشت کمونيست نبوده است. وی در ظاھر ھمواره از کمونيست

ولی به کمک آنھا متکی بود و آنان را نردبان ترقی خود ساخته بود. از 
وانی مصدق آنگاه که در دوره قاجاريه رئيس اداره دارائی خراسان بود ج

ھای ديگران را تصاحب کرده کنند که با جعل اسناد قسمتی از زمينینقل م
و بجرم ھمين اختالس طبق قوانين اسالمی که ھنوز در کشور عربستان 

شود محکوم به قطع دست شده بود. نسبت به اين سعودی اجرا می
ام و معلوم است که چنين دالئلی که مؤيد صحت آن باشد نشنيدهمحکوميت 

ھای پرحرارت وی را ره وی اجرا نشده است زيرا مردم نطقمجازاتی دربا
که با حرکت ھر دو دست توأم بود بخاطر دارند. ظن من اين است که در 
جوانی ممکن است در امورمالی در اعمال نادرستی دخالت داشته ولی از 

  آن اعمال درس عبرت گرفته باشد.سوءعاقبت 
  

بايد ديد مصدق از خصائصی که الزمه يک نفر سياستمدار حقيقی است چه 
کم داشت؟ اوال اطالعات عمومی او بسيار ناچيز بود و اين مسئله ھميشه 

انداخت زيرا ھر چند در خارجه تحصيل کرده بود، از ساير مرا به حيرت می
ی نداشت و نقطه ضعف معلوماتی او                    ً         کشورھای جھان تقريبا  ھيچ اطالع

مخصوصا در مسائل اقتصادی بود. من به ھيچوجه داعيه تخصص در علم 
ام حقايق کلی و اصول اقتصاد اقتصاد ندارم ولی ھر چه بوده است توانسته

المللی را فراگيرم و از نظر مقام سلطنت نيز ھميشه با عده کثيری ملی و بين
فاوت وابق و عقايد اقتصادی و سياسی متاز مأموران دولتی که دارای س

ام ام و با کمال صداقت بايد بگويم که کمتر کسی را ديدهبودند تماس داشته
که عھده دار مقام با مسئوليتی باشد و مانند مصدق  از اصول بدوی و 

اطالع باشد، اين امر مقدماتی توليد و تجارت وساير عوامل اقتصادی بی
تا حدی  ر بود چون مصدق شخص کودنی نبود وآو     ً             واقعا  برای من تعجب

اطالعی او را در امور اقتصادی آمد. بايد علت بیاھل مطالعه به حساب می
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ھای روحی خود اسير حمل بر آن کرد که وی ھميشه چنان در چنگال طغيان
توانست بطور عمقی و عملی يک مسئله اقتصادی را مورد بود که نمی

 مطالعه قرار دھد.
  

مثال در مقايسه ھيتلر و مصدق  خيم تر منفی بافی او بود.موضوع واز اين 
گرفت ولی برنامه بايد گفت ھيتلر پيمان ورسای را به باد حمله و ناسزا می

وی که ھرچند معقول و منطقی نبود معلوم و مشخص بود در صورتی که 
آورد ھرچند بطور موقت به ذوق ھائی که پيش میعقايد مصدق و تمام ھدف

  نبود. آمد چيزی جز منظورھای منفیمه میعا
  

سياست «کرد که خود وی آن را در حقيقت مصدق اصولی را تلقين می
  نام گذاشته بود.» موازنه منفی

  
ھا است که بعلت مقدمه بيان وی که منطقی ھم بود اين بود که ايران سال

                                                        ً      نفوذ اجانب در مضيقه و فشار بوده است و از اين مقدمه فورا  نتيجه
ايران اين است که ھيچ امتيازی به گرفت که بھترين خط مشی برای می

ھا واگذار نگردد و ھيچگونه کمکی ھم از آنھا پذيرفته نشود. در خارجی
المللی نظر اول اين طرز فکر با سياست عدم مداخله که قبل از جنگ بين

متداول بود شباھت دارد ولی رويه منفی  آمريکاھائی از دوم در قسمت
نه تنھا سياست خارجی بلکه امور داخلی  مصدق از اين حد ھم باالتر رفته و

  کشور را ھم شامل بود.
  

مخالفت شديد او با احداث راه آھن در ايران مثال روشنی از اين طرز فکر 
اوست. به خاطر دارم روزی با کمال جسارت در حضور من اظھار داشت 

ی از وی دليل خواستم گفت پدر که پدرم در اين کار خيانت کرده است و وقت
خواستند ھا که میراه آھن سرتاسری را فقط برای جلب رضايت انگليسمن 

به روسيه حمله کنند ساخته است. از او پرسيدم که به عقيده او بايد پدرم 
کرد؟ جواب او اين بود که اصال پدرم راه آھن را در مسير ديگری احداث می

ت و مردم و ايران احتياجی به راه آھن نداشکرد نبايد راه آھن احداث می
اش گرم شده بود چنين تر بودند. وقتی در اين زمينه چانهبدون آن مرفه

استدالل کرد که قبل از دوره پدرم ايران فاقد راه آھن بود و بنادر قابل ذکر 
شد اطالق راه کرد و به علت نبودن نداشت و به طرق و شوارع ايران نمی

رفتند، اما الاقل ايران می رو مردم تازانو در گل والی فروهاسفالت و پياد
مستقل بود. برای آشکار ساختن اين سخنان بدون منطق به يادش آوردم 

يعنی حاکميت و » کاپيتوالسيون«که قبل از سلطنت پدرم ايران زير زنجير 
استقالل قضائی بيگانگان بود و در آن ايام نيمی از کشور تحت تسلط روس 
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داشت و وضع امنيت و اجرای قانون م ديگر زير استيالی انگليس قرار و ني
ھای چنان بود که پس از غروب آفتاب مردم عاقل از ترس دزد در خيابانآن

توان استقالل گذاشت؟ شدند و آيا اسم اين وضع را میتھران ديده نمی
ت ديدم که استدالالمصدق در برابر اين شواھد زنده جواب نداشت ولی می

ار لجوجانه و منحرف خود گرفته نداده من تغييری در نتايجی که از اظھ
  ١٨  است.

  
نمونه ديگر از طرز فکر خاص او آنکه روزی از رئيس دانشکده پزشکی 

کند. که به مناسبتی به رامسر سفر کرده بود درباره مسافرتش سئواالتی می
ھا بسيار اهگويد که ھرچند مسافرت به وی خوش گذشته ولی وضع روی می

مرمت اساسی است. مصدق از اين اظھارنظر خشمگين شده بد و محتاج به 
ھا لزومی ندارد و بھتر است گويد که اصوال اين قبيل مسافرتدر پاسخ می

  انسان در خانه خود استراحت کند و اصال به مسافرت نرود!
 

ند بعضی اشخاص که از افکار غير منطقی مصدق در اين مسائل آگاھی داشت
تر شيفته دوران خوش سابق و زمانی بوده است اند که شايد وی بيشگفته

که ھنوز علوم و فنون ملل باختر اوضاع جھان را ديگرگون نساخته بود و 
پرست ميل داشته است که عقربه ساعت ايران شايد مانند يکنفر متفکر خيال

ول رويه تواند مالک تصديق و قبرا به عقب برگرداند. اما اين سخن نمی
نشين نحو فکر اگر از طرف يک نفر فيلسوف گوشه مصدق باشد زيرا اين

اظھار شود ضرری ندارد ولی اگر از طرف يک مقام سياسی مسئول گفته 
آور کند خطرناک و زيانشود که در جھان امروز امور کشوری را اداره می

خواھد بود. از اين گذشته منفی بافی مصدق فقط مربوط به علوم و 
که دامنه آن به کليه امور و مسائل کشيده اختراعات جھان غرب نبود، بل

وزيری رسيد برنامه ای را که من برای تقسيم وقتی به نخستشده بود. مثال 
امالک سلطنتی بين روستائيان فقير داشتم متوقف ساخت در حالی که اين 

مردم برنامه يکی از بھترين وسائل عملی برای باال بردن سطح زندگانی 
توانست چنين عمل مثبت و بود که مصدق نمی عادی کشور بود. علت آن

ای که برای بھبود و رفاه اجتماعی داشتم اقدام مفيدی را تحمل کند و برنامه
کنم از اينکه برنامه توزيع امالک رضايت مورد عالقه وی نبود. تصور می

عمده بود عمومی را جلب کرده دچار حسد شده بود و چون خود از مالک 
دلبستگی بسيار داشت از اجرای برنامه تقسيم امالک و به دارائی خويش 

کرد. خوشبختانه قبل از اينکه مصدق بتواند سلطنتی احساس شرمساری می
                                                            

مصدق اصرار داشت راه آھن در مسيری که انگليسی ھا ميخواستند کشيده شود. از قصر  -  ١٨
بھم وصل بشود (عراق  يسشيرين به ميرجاوه، مرز پاکستان امروز، تا دو سرزمين زير نفوذ انگل

آنچه در اينجا  و ھندوستان)، بنابراين ھمواره در مجلس ميگفت راه آھن سرتاسری جھنمی است.
   ال با تاريخ راستين کشور و رفتار ھای مصدق تطبيق ميکند.آمده است کام
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و درفصل ديگر بيان اين مخالفت را به مرحله عمل برساند سقوط کرد 
شت و                                                  ً        خواھم کرد که چگونه پس از سقوط وی اين برنامه مجددا  احياء گ

  مواد آن توسعه يافت.
  

منفی بافی مصدق به مسائل مربوط به دفاع کشوری و امنيت داخلی نيز 
گفت که چون ايرانی از تجاوزات دول کشيده شده بود. بارھا به من می

ھا ديده است بنابراين ھرگز نبايد برای دفاع کشور کوشش بزرگ صدمه
ن انعکاس پيدا کند و فقط ميل نداشت اين نکته در خارج از ايرابشود. وی 

خواست در داخله ايران مسلم باشد که اگر دولتی به مسخر کردن ايران می
  اقدام کند ما نبايد مقاومت به خرج دھيم!

  
ھای داخلی نيز نه تنھا تبليغ ھا و آشوبوی اين فکر را در مورد شورش 

وزيری نمود. مصدق در زمان نخستکرد بلکه عمال نيز از آن پيروی میمی
ھنگاميکه افراد  )٢۴٩٢( ١٣٣٢و  )٢۴٩١( ١٣٣١ھای خود طی سال

منتسب به حزب توده و ساير آشوبگران نظم پايتخت وساير شھرھای بزرگ 
کردند ھيچگونه قدمی برای جلوگيری آنھا برنداشت وطرز را مختل می

ھا چند تانک و کاميون حامل سربازان گونه آشوبعملش اين بود که در اين
از ھرگونه اقدام  کرد ولی آنھا رالح در نقاط مختلف تھران مستقر میمس

نمود و به ھمين جھت شورش و غارت و زد و خورد در مؤثری منع می
ھا در برابر چشم مأمورين انتظامی برپا بود ولی به دستور مصدق خيابان

  آنھا فقط ناظر و تماشاگر وقايع بودند.
  

د بی قيدی وی را در سخت مصدق نتوانستنای از طرفداران سرباالخره عده
کرد تحمل کنند، و و غارتگری که ھر روز توسعه پيدا میمسئله آشوب 

                     ً                                           دريافتند که مصدق عمدا  يا از روی نادانی کشور را به کمونيزم تسليم 
  خواھد کرد.

  
ای در اين فکرند که شايد رويه منفی او در مسئله دفاع از کشور و عده

 طلبی بودهز عقيده فلسفی يا مذھبی او مبنی بر صلححفظ امنيت ناشی ا
  است.

  
به عقيده من اين نظر درست و منطبق بر حقيقت نيست زيرا او از شيوه 

کرد و به اخالق آرامش طلبی از نظر راه و رسم زندگی پشتيبانی نمی
ای اوباش و ماجراجو را تحت متصف نبود. بلکه ھميشه عده» گاندی«

دادند و به میداران خويش داشت که در شھر جوالن اختيار خود يا طرف
پرداختند. بعالوه بايد در نظر داشت که پيروان گناه میآزار و اذيت مردم بی
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نظمی و تزلزل طلبی را به بیگاندی پس از آزادی ھندوستان اصل آرامش
امنيت کشور تفسير نکردند. ھندوستان دارای ارتش زمينی و دريائی و 

بئی و يا ساير مراکز دی است وھنگاميکه اغتشاشاتی در بمھوائی نيرومن
دھد نيروھای انتظامی باکمال قدرت در اتخاذ وسايل مھم ھندوستان روی می

 اند.مؤثر برای برقراری نظم و آرامش درنگ نکرده
  

سجيه غير منطقی مصدق ھميشه او را وادار به اعمال عجيب و غريب 
گ يه وی توجه پيدا کردم در ھنگام جنکرد. اولين باری که به اين سجمی
الملل دوم و اشغال ايران بوسيله قوای متفقين بود. در آن موقع از طرز بين

دخالت متفقين درامر انتخابات و تعيين نمايندگان بسيار ناراضی و مکدر 
کردند و به بودم زيرا مأمورين آنھا صورتی از نامزدھای خود تھيه می

   ً          تما  نامزدھای گذاشتند که حو او را در فشار می دادندوزير وقت مینخست
ناپذير بود چون اين مسئله برای من تحمل مزبور به نمايندگی انتخاب شوند.

آور با مصدق به خاطرم رسيد که درباره نحوه جلوگيری از اين رويه شرم
مشورت کنم زيرا در آن زمان روابط من با وی که از خدمتگزاران محترم 

ر ايران مخالفت داشت آمد و با ھرگونه نفوذ خارجی دمی کشور به شمار
کردم اگر او را طبق مقررات قانون اساسی به خوب بود و فکر می

وزيری منصوب و مأمور تشکيل دولت کنم ممکن است تقاضا کند نخست
انتخابات جديدی که بطور يقين از نفوذ بيگانگان دور باشد در کشور به 

درميان نھادم. ا احضار کردم و فکر خود را با وی عمل آيد. بدين جھت او ر
مصدق در جواب اظھار نمود که با دو شرط مسئوليت زمامداری را قبول 
خواھد کرد و وقتی پرسيدم آن دو شرط چيست گفت : اول گماشتن مأمورين 
مسلح برای حفظ شخص اوست. اين شرط را بالفاصله قبول کردم آنگاه 

از اين ھا نسبت به اين نقشه است. انگليسگفت شرط دوم موافقت قبلی 
آنھا «جواب داد: » ھا چطور؟روس«شرط بسيار متحير شده پرسيدم 

ھا ھستند که نسبت به ھر موضوعی در اين اھميتی ندارند و فقط انگليس
از شنيدن اين عبارت به او پرخاش نموده و  »گيرند.مملکت تصميم می

نداشت در اجرای تصميمات خود استدالل کردم که پدرم ھيچگاه عادت 
ھا را جلب کند. اين دليل در مصدق اثر نکرد و به من گفت ت انگليسموافق

ھنوز جوانم و اطالعاتم در مسائل سياسی کم است و اصرار داشت که فقط 
  ھا با من ھمکاری خواھد کرد.با شرط موافقت انگليس

  
با وجود آن  اين طرز فکر و رويه را خطرناک و موجب نگرانی يافتم.

س کشور را ھم در نظر گرفت که در چنگ نيروھای ديدم بايد وضع حسامی
توانند در ھر امر داخلی ما مداخله کنند و در آن موقع اشغالگر افتاده و می

پرستی مصدق و محبوبيتی که بين مردم دارد برای کشور بحرانی ميھن
سفير انگليس در تھران  مغتنم است. بنابراين با کمال اکراه گفتم کسی را نزد
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اد و قصد خود را به او اطالع خواھم داد ولی برای اينکه خواھم فرست
درخواست مصدق را که فقط با سفير انگليس مشورت بشود نپذيرفته باشم 
به او گفتم کسی را نيز به سفارت روس يعنی کشور اشغالگر ديگر خواھم 

. روز ديگر مأمورين من فرستاد که آنھا را نيز از اين نيت مستحضر سازد
ات خود را با دو سفير گزارش دادند. سفير کبير انگليس که در نتايج مالق

آن زمان سر ريدر بوالرد بود، با اين برنامه موافقت نکرده و مدعی شده 
بود که انتخابات عمومی جديد در آن موقع ايجاد تشنج خواھد نمود. ولی 

خالفتی در اين باره ابراز نداشته بايد بگويم که سفيرکبير روس ھيچگونه م
       ً                 ھا بعدا  پيش گرفتند موجب بود و رويه وی با مقايسه به روشی که روس

  مسرت بود.
  

نظريه دو سفير به دکتر مصدق تلفن کردم و جريان  پس ازحصول اطالع از
مذاکرات را به او گفتم او در پاسخ من تنھا سپاسگزاری کرد و ديگر صحبت 

نظر من نيز برای انتصاب جديد انتخابات پايان يافت و ما و عالقه وی به ت
 وزيری متوقف ماند.وی به نخست

  
چند ماه بعد قضيه ديگری پيش آمد که با عقيده ظاھری مصدق درمخالفت 
با بيگانگان تناقض عجيبی داشت. در آن زمان طبق مقررات مجلس شورای 

عده نمايندگان  ملی حضور دو ثلث عده نمايندگان برای مذاکرات وسه ربع
برای اخذ رأی درباره قوانين واجب بود. نمايندگان اقليت مجلس که در 

                                                 ً                 دود چھل نفر بودند با استفاده از اين مقررات مداوما  از حضور در جلسه ح
اين انداختند و کردند و بدينوسيله جلسات را از اکثريت میخودداری می

که برخالف اصول  . چون از اين اعمالکردگروه را مصدق رھبری می
پرستی بود به تنگ آمده بودم مصدق و اعوان اقليتش را احضار و ھنمي
کنند استفسار کردم او در جواب لت اينکه کارھای دولت را دچار اخالل میع

ھا با سخنی گفت که مايه تعجب من گرديد و آن اين بود که گفت روس
اين موارد فقط  وزير وقت موافق نيستند. پرسيدم چرا ھدف وی درنخست

وزير ما مخالفت ھا است و آيا اگر دولت کوچکی با نخستجلب رضايت روس
گرفت؟ مصدق در برابر اين پرسش ای را پيش میکرد او چنين رويهمی

  جوابی نداشت.
  

ئی و انگليس برای کسب آمريکاھای نفت در خالل اين احوال شرکت
کردند و اتحاد جماھير امتيازات بيشتری از نفت جنوب اظھار عالقه می

ملی  اين مسائل به وجھهخواست. شوروی ھم امتيازی در شمال ايران می
مجلس طرحی را که وی تھيه  )٢۴٨٣( ١٣٢٣مصدق افزود زيرا در سال 

کرده بود تصويب نموده بود و به موجب آن دولت از دادن ھرگونه امتياز 
اين طرح بسيار  يد.نفت بدون اطالع و اجازه مجلس شورای ملی ممنوع گرد
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بموقع ولی در عين حال خود يکی از شواھد بارز روش منفی مصدق بود. 
پس از خاتمه جنگ مصدق کوشش کرد گروھی افراطی که خود را 

کردند به اسم جبھه ملی تشکيل دھد و بتدريج افراد ناسيوناليست قلمداد می
ھا سياليستگوناگون از متعصبين مذھبی و دانشجويان و کسبه بازار و سو

به دور او جمع شدند. در ظاھر اين عده را يک عامل مشترک يعنی نفرت 
داد. اين دسته در اجرای انگان و نفوذ اجانب به ھم پيوست میاز بيگ
کردند. چندی بعد که ھای منفی ضد اجنبی با يکديگر ھمکاری میبرنامه

د اين دسته شد احتياج ملت ايران را به کارھای مثبت انکار کرديگر نمی
  محکوم به شکست و اضمحالل گرديد.

  
ذکر کردم نسبت به من سوءقصد شد. که قبال چنان )٢۴٨٧( ١٣٢٧در سال 

زبان به دل و يکبمجردی که مردم کشور من از اين حادثه مطلع شدند يک
ياری و پشتيبانی من برخاستند و در دنبال آن حزب توده غيرقانونی اعالم 

وفاداری ملت ايران توانستم وضع قانونی خود را گرديد و من در اثر 
  استحکام بخشم.

  
=  ١٢٨۵(ھجری قمری  ١٣٢۴ايران مصوب سال در قانون اساسی 

عالوه بر مجلس شورای ملی تأسيس مجلس سنا نيز  )١٩٠۶= ٢۴۴۵
بعلت مخالفت مجلس  )٢۴٨٩( ١٣٢٩بينی گرديده است ولی تا سال پيش

فته بود. در آن سال مجلس سنا تأسيس شورای ملی مجلس سنا تشکيل نيا
                           ً                     رسمی آن تشکيل گرديد. تقريبا  در ھمان موقع بود که  و اولين جلسه

برحسب تصويب و تجويز مجلس اختيار انحالل مجلسين و صدور فرمان 
من  انتخابات جديد مانند ساير رؤسای کشورھای مشروطه سلطنتی به

ضای افزايش ورتقابمنظ )٢۴٨٨( ١٣٢٨تفويض گرديد. در اواخر سال 
کمک اقتصادی و نظامی به 

شدم. در  آمريکاايران رھسپار 
آن کشور استقبال بسيار گرم و 
دوستانه از من به عمل آمد ولی 
بدون حصول نتيجه بازگشتم 
زيرا با آنکه پرزيدنت ترومن 

 )٢۴٨۶( ١٣٢۶در سال 
ز نفوذ بمنظور جلوگيری ا

کمونيزم اصولی را اعالم داشته 
در اجرای  آمريکاو کمکی که 

آن اصول به کشورھای ترکيه و يونان کرده بود اين دو کشور را به حفظ 
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 آمريکاو صيانت استقالل خود موفق گردانيده بود، ولی ھنوز از طرف دولت 
  ١٩ سياست روشن و صريحی در مورد خاورميانه اتخاذ نشده بود.

  
بود زيرا  عدم موفقيت در اين ماموريت بدون شک تا حدی تقصير خود ما

ھا متوجه شده بودند که ما با جديت و اھتمام الزم به اداره امور ئیآمريکا
ايم. شکست و اضمحالل چين ملی که در اوائل ھمان داخلی خود نپرداخته

اخته شده و آن کشور را مصمم س آمريکاسال پيش آمد موجب نگرانی شديد 
ظيم امور داخلی ابراز بود که تنھا به کشورھائی کمک کند که در تصفيه و تن

زگشت به وطن بانھايت جديت به عالقه کنند. به ھمين جھت پس از با
ای از مأمورين ناصالح و فاسد اصالحات داخلی پرداختم. در قدم اول عده

فصل نمودم و کردند از خدمت منھای دولتی کار میھا در دستگاهرا که سال
مطالعه قرار گرفته بود به ھا مورد برنامه تقسيم امالک سلطنتی که مدت

 مورد اجرا گذاشتم.
  

برنامه مربوط به اصل چھار  آمريکامقارن ھمين ايام کشور اياالت متحده 
ترومن را در کشورھای مختلف جھان به مورد اجرا گذاشت. در خرداد ماه 

وزيری منصوب نمودم و را به نخستآرا من سپھبد رزم )٢۴٨٩( ١٣٢٩
رساندن  آمريکانمود که بموجب آن دولت  دادی منعقدھا قرارئیآمريکااو با 

کمک مختصری را به ايران آغاز نمود در ضمن اين وقايع کميسيونی برای 
مبارزه با فساد و نادرستی تشکيل دادم ولی در اثر عدم توافق بين اعضاء 

برای پيشرفت و توسعه  )٢۴٨٧( ١٣٢٧ پيشرفتی حاصل نکرد. در سال
نامه ھفت ساله اول را با مشورت متخصصين امور اقتصادی کشور بر

ئی و تصويب مجلس شورای ملی ايران به مورد اجرا گذاشتم. عزم آمريکا
و دنيا ثابت کنم که کشور ايران ھرگونه کمکی را که  آمريکامن آن بود به 

  خواھد رساند.دريافت کند به مصارف سودمند و نافع 
  

رگ موافقت نشد و بجای آن ھای بزبا اين وصف به تقاضای ما برای کمک
مبلغ مختصری  آمريکاه ايران اختصاص داده شود دولت که سھميه کافی ب

از اعتبارات اصل چھار را به ايران داد و بانک صادرات و واردات واشنگتن 
مود و اين مبلغ با آنچه ميليون دالر موافقت ن ٢۵نيز با پرداخت وامی بمبلغ 

ر نتيجه اشغال نظامی دوره جنگ دچار ما برای احيای اقتصاد کشور که د
  تيم رقم بسيار ناچيزی بود.اختالل شده الزم داش

  

                                                            
، در ھنگام ورود شاھنشاه به فرودگاه بين المللی واشنگتن دی سی است و برگ پيشنگاره  -  ١٩
ديده ميشود. شاھنشاه به خوش آمدگويی » استقالل«پشت سر ھواپيمای ويژه رياست جمھوری  رد

  پرزيدنت ھاری ترومن پاسخ ميدھند.
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بسياری از مردم کشور معتقد  آمريکادر اثر قطع اميدواری از مساعدت 
شدند که اياالت متحده آنھا را در تنگنا رھا کرده است و به ھمين جھت کم 

جبھه ملی گرديد.  ئی به وجود آمد و موجب توسعهآمريکاکم افکار ضد 
فعاليت سازمان برنامه ھفت ساله را کاھش داد و مشاورين کمبود پول 

يران را به قصد وطن خود ترک                             ً  ئی توسعه امور اقتصادی متدرجا  اآمريکا
ازدياد سھم ايران از شرکت نفت جنوب گفتند. در اين ايام مذاکراتی نيز برای 

نفت ايران  و نمايندگان شرکت بين نمايندگان ما ھا داشتکه تعلق به انگليس
و انگليس بدون حصول نتيجه در جريان بود. ناچار برای تھيه وجوھی که 

 ٢٠الزم داشتيم يک قرارداد بازرگانی بمبلغ  کاآمريدر اثر کمک غير کافی 
ھا امضاء کرديم و اين با روس )٢۴٨٩( ١٣٢٩ميليون دالر در سال 

  آيد.او تمام شد که شرح آن می اقدامات به نفع مصدق و پيشرفت منظورھای
  

ھای قبل از ملی شدن صنعت نفت شرکت نفت ايران و انگليس افکار در سال
اعتنائی شگفت آوری ده گرفته و نسبت به آن بیعمومی ايران را ناشني

داشت ولی جريان وقايع ثابت کرد که اين رويه کامال بر خالف ابراز می
امات و عمليات مصدق نيز در دوره که اقدمنافع شرکت مزبور بود چنان

  وزيری وی به ضرر خود و کشورش تمام شد.نخست
   

ھای سھمی که شرکتالدانست که حقشرکت نفت در آن موقع خوب می
بزرگی غربی برای تحصيل امتياز نفت از کشور عربستان سعودی و بعضی 

رارداد ی مرکزی و جنوبی پذيرفته بودند از ميزانی که در قآمريکاکشورھای 
د. بعالوه از عدم رضايت ما ما با شرکت نفت معين شده بسيار مساعدتر بو

که شرکت به دولت ھای گزاف و بيش از حد تناسبی نسبت به ماليات
االمتيازی که به ايران داده داد و مبلغ آن از حقانگلستان از عوائد نفت می

دانست وبی میخبشد نيز خيلی زيادتر بود آگاھی کامل داشت و ھمچنين می
که ما از عمل شرکت که قسمت عمده درآمدی را که از ايران به دست 

کرد بسيار استخراج نفت میآورد در ساير نقاط دنيا صرف ھزينه توسعه می
  ناراضی ھستيم.

  
با وصف اين مسائل شرکت نفت به اعتراضات ما توجه نکرده و سرمايه 

اخته بود. دولت انگليس ھم که عظيم خود را که در ايران داشت به خطر اند
تری نمايد در تر و عاقالنهتوانست شرکت را وادار به اتخاذ رويه معتدلمی
برنداشت و نتيجه آن اين بود که شرکت نفت و دولت انگليس ن راه قدمی اي

ور ساختند و باعت تقويت جبھه ملی و نفوذ احساسات ملی ايران را شعله
رديدند و شروع به ايجاد ھيجان برای ملی فريبانه مصدق بر مردم گعوام

 شدن صنعت نفت کردند.
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داشت که بتواند وزير وقت با اين وضع موافق نبود و اميد آرا نخسترزم
قضيه را در محيط دوستانه با شرکت نفت حل کند ولی مصدق و يارانش بر 

 اسفند ١۶وزير و بيگانگان تظاھرات شديد کردند. باالخره روز عليه نخست
يکی از اعضای دسته متعصب فدائيان اسالم که از مصدق  )٢۴٨٩( ١٣٢٩

لس ترحيم يکی از وزير را که برای شرکت درمجکردند، نخستپشتيبانی می
شد ناجوانمردانه به قتل رسانيد و چند روحانيون وارد صحن مسجد شاه می

 روز بعد مجلس شورای ملی قانون ملی شدن صنعت نفت را که من کامال با
را که  حسين عالء ،آرامن بجای سپھبد رزمآن موافق بودم تصويب نمود. 

وزيری نی بود به نخستمداران مورد احترام و دارای سابقه طوالاز سياست
آميزی بود که بتوان در عين برگزيدم. حسين عالء طرفدار راه حل مسالمت

برداری با کمک ملی شدن صنعت نفت تأسيسات و استخراج و بھره
تخصصين خارجی اداره شود و کار ادامه يابد ولی افراطيون با چنين م

وب اعزام شدند قراری موافق نبودند وعده ای آشوبگر به مناطق نفتی جن
که درميان کارگران تشنج و ھيجان ايجاد کنند و حزب توده نيز در عين 
غيرقانونی بودن باز تشکيل شده بود و با اين آشوبگران دستياری کرد. در 
نتيجه چند نفر از مردم و سه نفر از اتباع انگليس به قتل رسيدند و شرکت 

ھی که از اين ممر به نفت عمليات خود را قطع کرد و پرداخت کليه وجو
رسيد متوقف گرديد. مصدق به مردم وعده داده بود که دوره دولت ايران می

 حق ايران                                      ً رسد و ھزينه آن از درآمد نفت که قانونا  فراوانی و رفاه فرامی
است تأمين خواھد شد و ھر روز سيصد ھزار ليره از شرکت بعنوان درآمد 

که ديگر با او مخالف باشد زيرا ھا کسی نبود خواھد گرفت. با اين وعده
و با ھر خارجی  داد که ثروت سرانه ھر فرد ايرانی را تأمين کندقول می

تعجبی نداشت که طبقات مبارزه نموده و حقوق ايران را حفظ نمايد. بنابراين 
ر او را بگيرند و تحت مختلف از دانشجو و بازرگان و کاسب و کارگر دو

  رھبری وی در آيند.
  

ھا وجھه خاصی پيدا کرد و عالء که بيش از دو ماه مصدق با چنين وعده
از زمامداری وی نگذشته بود از کار کناره گرفت من مصدق را به 

ھنگام کسی نبود که بتواند در برابر  وزيری منصوب نمودم و در آننخست
وی ايستاده و با او برای احراز اين مقام رقابت نمايد. اکنون ديگر فرصت 

زرگ برای مصدق فرا رسيده بود زيرا بيش از حد تصور خودش در نيل ب
به آرزوھا و رؤيای اميدبخش خود و دستيارانش کامياب گشته و مدتی در 

توانست از اين فرصت به حد و می حدود دو سال در جلو خويش داشت
کفايت استفاده کند و از حمايت و پشتيبانی من با آنکه يک چنين حمايتی 

مالل انگيز بود برخوردار باشد. اينک بايد ديد مصدق چه کرد و  برای من
در آن ھنگام دولت چه مصيبت بزرگی برای مردم اين کشور ايجاد نمود؟ 

باز خود را به قبرس روانه خواھد نمود انگليس اعالم داشت که نيروی چتر
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ناو شود. رزمکه اين نيرو برای اعزام به ايران آماده می و شھرت يافت
گليسی بنام موريتوس روبروی آبادان لنگر انداخته و شايع بود که قسمت ان

ھای ايران به حرکت درآمده ديگری از نيروی دريائی انگليس بسوی آب
  است.

  
خاطرنشان ساختم که اگر دولت  احضار کردم و به او سفيرکبير انگليس را 

در رأس                                                          ً انگلستان قصد تجاوز به حق حاکميت ايران داشته باشد من شخصا  
نيروی ايران قرار گرفته و در برابر ھر تجاوزی ايستادگی خواھم نمود. 
شايعات مزبور بعلت اين اظھار صريح من يا به علل ديگر صورت عمل پيدا 

  نکرد.
  

انست برای به دست آوردن راه حل مثبت در مسئله اختالف توز میمصدق ني
کار عمل را به نفت چنين رويه محکم و صريحی را پيش گيرد ولی ابت

شرکت نفت گذاشته تمام وقت خود را صرف مبارزه ناشيانه با شرکت سابق 
اعتنا ماند و نمود و نسبت به تأثيری که اقدامات او به حال کشور داشت بی

وزيری معزول گرديد يک قدم به حل مسئله زی که از مقام نخستتا رو
 ٢٠ تر از روز نخست نشده بود.نزديک

  
المللی و المللی و دادگاه بينازمان ملل متحد و بانک بينشورای امنيت س 

پرزيدنت ترومن و بعد از او پرزيدنت آيزنھاور و چندين مؤسسه جھانی و 
که در رفع اختالفات موجود راه حلی  مأمورين وابسته به آنھا سعی کردند

ای نبخشيد. زيرا مصدق که ھم کامال در دست مشاورين پيدا کنند ولی نتيجه
د و ھم مقھور افکار لجوجانه خويش واقع شده و رويه منفی پيش گرفته خو

بود امکان ھرگونه توافق را از بين برده و بجای آنکه وقت خود را به 
که گذراند و چنانجوئی میکند به پرخاشاصالحات و عمران کشور صرف 

گفته خواھد شد خواھيم ديد که برای ادامه زمامداری خود حاضر به چه 
امات و اعمالی گرديد. مصدق در سياست خود نسبت به دولت انگليس اقد

  و شرکت سابق نفت مرتکب دو اشتباه عظيم گرديد:
  

                                                            
ت، را بدون دريافت شرکت وابسته به نف ۴۶مصدق در جريان ملی شدن، بدون عنوان نام  -  ٢٠

تا در ضمن  پی آن بود رھرگونه پولی به انگليسی ھا واگذار کرد. اصوال انگليس سالھا بود د
جلوگيری از ورود رقابتی روسيه و آمريکا اين شرکت ھارا يا منحل يا در کنترل کامل خود قرار 

و تمام سرزمين ھای  د. با ملی شدن اسمی نفت مصدق اين وسيله را برای انگليس فراھم کردبدھ
رقابت با انگليس کوتاه ز نفت خيز ايران در مونوپول انگليس قرار گرفت و پای روس و آمريکا ا

شد و صاحب شرکت ھای وابسته شد. يکی از آن شرکت ھا امروز بريتيش پتروليوم شده است. 
ت؛ کار ھزار فرانک سوييس در آن سھم داش ۵٠٠بود که ايران » ب.پ، بنزين و نفت«آنروز 

  اين شرکت توزيع نفت بود. 
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ادر به ادامه حيات يکی اينکه اعتقاد راسخ داشت دنيا بدون نفت ايران ق
کرد که بزودی ھمين مناسبت استدالل میاقتصادی و صنعتی خود نيست و به 

شرکت سابق و ساير حاميان آن درمقابل وی به زانو در آمده و تسليم 
خواھند شد ولی وقتی توليد نفت در ايران متوقف شد ساير کشورھای 

التر بردند. زيرا خيز بمنظور جبران اين کسر ميزان توليد خود را باتنف
يز متعددی وجود دارد ديگر برای خچون در جھان امروز کشورھای نفت

يک کشور امکان انحصار توليد نفت نخواھد بود و در حقيفت دشواری 
توليد نفت درست عکس چيزی است که مصدق ودستياران او تصور 

                     ً                      از سقوط مصدق که مجددا  نفت ايران جريان يافت  کردند زيرا پسمی
چندين کشور  ارھای جھان دچار زيادی عرضه نفت بود و به ھمين جھتباز

مجبور شدند مقدار توليد خود را برای ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا 
تقليل دھند. علت آنکه مصدق و يارانش چنان غير مطلعانه رفتار کردند 

کردند که توليد نفت فقط در انحصار ايران صور میتبنظر من اين است که 
  ت.اس
  

تواند بدون کرد نفت ايران را میاشتباه ديگر مصدق آن بود که تصور می
کمک و استعانت خارجيان به بازار جھان عرضه نمايد. در آن زمان ايران 

المللی نفت نيز حتی دارای يک کشتی نفتکش نبود و سازمان فروش بين
وان صل ديگر شرح رويه عملی که من و دولت برای تھيه کاردر ف نداشت.

ايم داده ران اتخاذ کردهکشتی نفتکش و ايجاد وسايل فروش نفت در خارج اي
ھا و مؤسسات بزرگ قطع طرف با کليه شرکتخواھد شد. مصدق که از يک

رابطه نموده بود و از طرف ديگر وسايل مؤثری برای حمل و نقل و فروش 
ه بود خود نياز کند، فراھم نياوردھای خارجی بیرا از سازماننفت که ما 

  د.را دچار وضع غيرقابل تحملی قرار داده بو
  

وزيری ھنگامی که صنعت نفت در ايران ملی اعالم و مصدق به نخست
                                                   ً            منصوب گرديد دولت انگليس و شرکت نفت، مآل کار را فورا  انديشيده و 

                  ً                 صل ملی شدن را رسما  پذيرفتند و ديری سياست قبلی خود را تغيير دادند و ا
لت ت استوکس را به تھران اعزام داشتند. در آن موقع دونگذشت که ھيئ

پنجاه) بين دو  -انگليس موافقت نمود که کليه درآمد نفت بالمناصفه (پنجاه 
کشور تقسيم شود. اگر در آن ھنگام مصدق به مذاکره حسابی و معقول 

ھای اقتصادی و مخاطرات از محروميت موافقت کرده بود ھموطنان من
  ماندند.مان میناشی از آن درا

  
کنم که شخص مصدق با وجود تمام لجاج و استبداد رأی من ھنوز تصور می

خطرناکی که داشت تا حدی مايل بود که بين طرفين توافق نظر حاصل شود 
ا ای از آنھکنم که عدهولی نسبت به مشاورين او سخت مشکوکم و گمان می
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لی پيدا نشود تا کشور با با اشتياق تمام اميدوار بودند که کوچکترين راه ح
و در نتيجه تحت استيالی خارجی قرار گيرد. شکست اقتصادی مواجه گردد 

 ناسيوناليسم منحرف را در فصل بعد تشريح خواھم نمود.اين نوع 
ھنگاميکه مصدق پيشنھادھای ھيئت استوکس را رد کرد شرکت سابق نفت 

مللی الھه شکايت الدولت انگليس ھر يک بطور جداگانه به دادگاه بين و
که دولت  )٢۴٧٢( ١٣١٢رارداد کردند و ھردو در عرض حال خود به ق

پدرم با شرکت سابق منعقد نموده بود و تا موقع ملی شدن نفت بر طبق آن 
شد استناد جستند. برطبق قرارداد مزبور در صورت بروز اختالف عمل می

و بھمين دليل بين ايران و شرکت نفت بايستی قضيه به حکميت رجوع شود 
بوط به حکميت از ديوان داوری الھه تقاضا شده بود که به اتکای ماده مر

 ٢١ نفر داور تعيين نمايند.يک
  
المللی را در اين مورد واجد صالحيت ندانست و در ولی مصدق دادگاه بين 

نتيجه دولت انگليس قضيه را به شورای امنيت سازمان ملل متحده احاله 
 )٢۴٩٠( ١٣٣٠پس ازمذاکرات زيادی در مھرماه داد. شورای مزبور 

المللی ورد شور قرار نگيرد تا دادگاه بينمقرر داشت که قضيه مسکوت م
درباره صالحيت يا عدم صالحيت خود در دعوای مزبور اظھار رأی نمايد. 
در ھنگامی که مصدق برای اقامه دعوای ايران در شورای امنيت به 

به وی مخابره کردم که  یتشويق تلگرافنيويورک رفته بود من بمنظور 
  بشرح زير به من پاسخ داد:

  
  ١٩۵١اکتبر  ٢١ -يويورک از ن(
  تھران -پيشگاه اعليحضرت ھمايون شاھنشاھی  

دستخط تلگرافی ذات مبارک شرف وصول بخشيد و بيش از آنچه تصور 
شود موجب سرافرازی و تشکر گرديد از خداوند سالمتی و طول عمر و 

ام وزافزون اعليحضرت ھمايون شاھنشاھی را ھمواره آرزو کردهموفقيت ر
کنم که ھر موفقيتی در ھرجا و ھر مورد تحصيل شده مرھون میو عرض 

توجھات و عنايات ذات اقدس ملوکانه است که ھمه وقت دولت را تقويت و 
که بوسيله جناب آقای وزير دربار به عرض اند بطوریرھبری فرموده

شنبه به واشنگتن دوشنبه را به فيالدلفيا و صبح سه مبارک رسيد روز
                                                            

ج، حمل تا بندر، و حمله به خريدار راپيش از ملی شدن اسمی نفت، تمام ھزينه کشف، استخ  -٢١
تمام ھزينه ھا به  ،اسمی ۵٠-۵٠و بازاريابی و فروش به عھده انگلستان بود، پس از قرارداد 

گردن ايران افتاد و استفاده سھم ايران بسيار کمتر ميشد، و چون انگليس در ھر بخش از مذاکره 
ر وايالت ايران لوله ھای نفتی را ايقصود نميرسيد با استفاده از عوامل نفوذی درون عشبه م

بنابراين  فتاد.ميامنفجر يا خرابکاری ميکردند و ادعای خسارت ديرکرد تحويل ھم به دوش ايران 
انگليسی ھا که مونوپولی سرزمين ھای نفتی درون خاک ايران را بدست آورده بودند، در ضمن 

انده وصرفه جويی ميکردند. م ر ھای حمل و استخراج و ھزينه ھای اکتشاف ھم کناراز دردس
  نقطه نظر مشاوران و لج بازی ھای محمد مصدق نميتوانست جز حفظ منافع انگليس بوده باشد.
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ن را در ھمانجا به پيشگاه مبارک معروض خواھد داشت رود و جريامی
طلبد يکبار ديگر از عنايات و توجھات خاصه شاھنشاه جوانبخت اجازه می

  )خود عرض سپاسگزاری نمايد. دکتر مصدق
   

رج است با توجه به که در اين تلگراف مند قضاوت در صحت اظھاراتی
  گردد.خوانندگان واگذار میحوادثی که بعدا رخ داد به 

  
المللی عمران و توسعه بعنوان بانک بين )٢۴٩٠( ١٣٣٠در اواخر سال 

ميانجی دوستانه برای حل اختالفات موجود دامن ھمت به کمر زد. در وھله 
ھم با رفت که درمذاکرات توفيقی حاصل شود و خود مصدق اول احتمال می

کرد موافق بود ولی مشاورين وی بدالئلی که شرائطی که بانک پيشنھاد می
و را از قبول آنھا منصرف کردند و مذاکرات بکلی خود از آن آگاه بودند ا

ھای قطع گرديد. در ھمين موقع دولت مصدق دستور داد تمام کنسولگری
شورای انگليس در ايران بسته شود. پس از افتتاح دوره ھفدھم مجلس 

وزيری گرديد.                                        ً           ملی مصدق که ھنوز مورد محبوبيت بود مجددا  نامزد نخست
اعالم نمود که تا اختيارات  )٢۴٩١( ١٣٣١وی در ابتدای تابستان 

چون از مخالفت مجلس العاده نگيرد قادر به انجام وظيفه نخواھد بود. فوق
ختيار و مردم نسبت به سياست خود بيمناک بود درخواست کرد که به وی ا

داده شود که تامدت شش ماه بدون مراجعه به مجلس شورای ملی کارکند 
و  زارت جنگ نيز به وی واگذار شوددرخواست نمود که وو ھمچنين 

اميدوار بود که بدينوسيله قدرتی را که قانون بعنوان فرمانده کل نيروھای 
  ايران به من داده است خنثی کند.

  
ين اختيارات کردم زيرا قطع داشتم که اثر ا از پذيرفتن تقاضاھای وی امتناع

که خوانندگان ھا بيشتر در امور رخنه يابند و چنانآن است که کمونيست
خواھند ديد وقايع آينده ثابت کرد که نظر من صحيح بوده است. مصدق روز 

خود احمد وزيری استعفا کرد و من برخالف نظر باطنی تير از نخست ٢۵
وی به وزيری بود بجای اغل مقام نخستقوام را که درگذشته ش

ھا ای قادر بود در برابر دست چپیوزيری برگزيدم زيرا به زعم عدهنخست
 سخت مقاومت نمايد.

  
با روی کار آمدن قوام السلطنه حزب توده بالفاصله به طرفداران مصدق 

قانون مختل گشت و دولت  پيوستند و دست به تظاھر و آشوب زدند و نظم و
                   ً              ی ناتوان ماند. ضمنا  نطقی که قوام ر برابر عناصر اخاللگر و افراطقوام د

در راديو کرد و در آن مخالفت خود را با احساسات شديد عامه در مسئله 
تر ساخت. قوام بعلت کبر سن ملی شدن نفت اظھار نمود، اوضاع را وخيم
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خواب ر جريان مذاکرات مھم سياسی به                                 ً  بسيار ناتوان و بيمار شده و غالبا  د
ر حل مسائل به اعمال قدرت معتقد بود ولی من                   ً  رفت و ھرچند حقيقتا  دمی

توانستم اجازه اتخاذ چنين رويه ای را به شخص ناتوانی مانند       ً    وجدانا  نمی
وزيری با صالحديد من از او بدھم. ناچار پس از چھار روز نخست

سی قادر کته واضح گرديد که در آن روز کوزيری استعفا داد و اين ننخست
  دق نيست.به مقاومت در مقابل مص

    
                                       ً               تير بمنظور جلوگيری از جنگی داخلی اجبارا  شرايط مصدق را  ٣٠روز 

وزيری منصوب نمودم. در ھمين موقع                      ً        پذيرفته و وی را مجددا  به نخست
دم المللی الھه در قضيه شکايت انگليس از ايران رأی به عدادگاه بين

ه نفع ايران رأی داد ولی نماينده سی دادگاه بقاضی انگلي صالحيت خود داد.
روسيه از رأی دادن امتناع ورزيد و در حقيقت در ھيچيک از جلسات دادگاه 

  حضور نيافت.
  

المللی الھه موجب مسرت و رضايت ايرانيان گرديد رأی صادره از دادگاه بين
مشکلی را حل نکرد و فقط مصدق آن را ولی رأی مزبور بنفسه ھيچگونه 

به حساب آورد و مردم از  ھای منفی خودنوان يکی ديگر از پيروزیبع
شادمانی به ھيجان آمدند و مصدق راه خود را برای وصول به يک پيروزی 

  منفی بزرگی دنبال نمود.
  

از درھم ريختگی اوضاع سياسی و اقتصادی ايران بسيار  آمريکادولت 
ترومن پرزيدنت شھريور  ٨ران گرديده و بھمين جھت روز بيمناک و نگ

وزير انگلستان يادداشت مشترکی که رئيس جمھور آمريکا و چرچيل نخست
شامل راه حل جديد، برای رفع اختالفات نفت بود برای مصدق ارسال 

مھر با دولت  ٣٠داشتند، ولی مصدق پيشنھادھای آنھا را نپذيرفت و روز 
  ياسی نمود.انگليس قطع رابطه س

  
از بزرگترين معظم نفت آبادان که ھنوز در تمام اين مدت تأسيسات 

ھای جھان است کامال عاطل و بالاستفاده مانده و ھيچگونه پااليشگاه
  درآمدی برای ايران نداشت.

  
ھای کوچک خارجی که حاضر بودند خود مصدق کوشش کرد که به شرکت

مالی که از نظر شرکت را به خطر دعاوی شرکت نفت سابق و تصرف 
ا از عايدی ھند نفت بفروشد ولی جمع کلی اين فروشغصبی بود بيانداز

  يک روز ما در دوران فعاليت گذشته پااليشگاه کمتر بود.
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انتخاب شد و  آمريکادر اين جريان پرزيدنت آيزنھاور به رياست جمھوری 
به اتفاق مستر چرچيل پيشنھادھای مشترک ديگری بمنظور حل اختالفات 

و تأمين درآمد ايران به دولت تسليم داشت و بکار انداختن مجدد صنعت نفت 
نيز مانند پيشنھادھای گذشته رد کرد. متعاقب  را ولی مصدق اين پيشنھادھا

دوھفته پس از آمد.  ھای منفی ديگری برای مصدق پيشاين وقايع پيروزی
آنکه من مجلس سنا را افتتاح کردم مصدق مجلس شورای ملی را به انحالل 

لس شوراى ملی را که کامال دست نشانده و پشتيبان آن وادار ساخت ولی مج
مجلس  )٢۴٩١( ١٣٣١. در ديماه اعمال خود ساخته بود منحل ننمود

ق را تمديد نمود. شورای ملی با رضايت من و اکثريت آراء اختيارات مصد
خواستم ھرگونه مجال برای اجرای سياست علت رضايت من آن بود که می
ولی متأسفانه مصدق اختيارات ده شده باشد. مثبتی در امر نفت به وی دا

مزبور را بيش از پيش برای پيشرفت مقاصد شخصی خود مساعد يافته و 
بعضی از  به اختناق مطبوعات و توقيف مديران جرايد پرداخت و چون

نمايندگان مجلس شھامت به خرج داده و با وی مخالفت کرده بودند به 
ور داد طرفداران او جلسات را با تضعيف قدرت مجلس اقدام نموده و دست

عدم حضور خود از رسميت بياندازند و بوسيله افراد اوباش طرفدار خود 
ر منازل و تخويف نمايندگان مخالف مبادرت نموده و آنھا را دبه ارعاب 

  خود و يا درمعابر عمومی مورد تھديد قرارداد.
  

نمود خود شخصی که پيوسته از خطر تنزل ارزش پول مردم را برحذر می
لایر اسکناس بدون افزايش به چنين امری مبادرت کرد و معادل ميلياردھا 

پشتوانه طال و يا ارز خارجی انتشار داد و فرماندھان نيروھای انتظامی و 
ھای ارتشی را از ياران وفادار خود انتخاب نمود و به کمونيستواحدھای 

ا تشويق نمود که در حزب توده اجازه داد و به عقيده عده کثيری آنھا ر
. وی حکومت نظامی را تمديد کرد و مجلس شورای ملی ارتش نفوذ کنند

را واداشت که يک کميسيون ھفت نفری از اعوان و انصار وی تشکيل دھد 
محدود ساختن اختيارات من بعنوان فرماندھی کل نيروھای کشور  تا در طرز

صلی در اين باره مشورت و اظھارنظر نمايند. کميسيون مزبور گزارش مف
تھيه نمود و مصدق تقاضا کرد که آن گزارش در مجلس شورا طرح شود 

ح و تقاضای مصدق اعتنائی ننمود و ولی مجلس شورای ملی به اين طر
حتی کاشانی در مجلس با رويه وی به ھيچوجه روی  طرفداران سابق او
 موافق نشان ندادند.

  
مجلس شورای ملی را  مصدق ديوان عالی کشور را منحل و انتخابات

ی از نمايندگان با شھامت به مخالفت وی متوقف ساخت و چون بعض
برخاسته بودند اعالم کرد که بايد به آراء عمومی مراجعه و بوسيله 

  رفراندوم مسئله انحالل مجلس شورای ملی حل گردد.
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نمايندگان به ياد داشتند که مصدق ھنگام گشايش ھمين دوره مجلس  
طی سخنرانی کوتاه خود گفته بود که ھشتاد درصد از  رشورای ملی د

ی ملت ھستند. در اين رفراندوم مصدق که خود را نمايندگان منتخبين حقيق
کرد کار را طوری ترتيب تخابات آزاد قلمداد میھميشه قھرمان و مدافع ان

داده بود که کسانی که با انحالل مجلس موافق بودند رأی خود را در يک 
حيث رنگ بسيار مشخص بود بريزند و مخالفين رأی خود  زاصندوق که 

 دانستند که با اين ترتيب اگر کسیرا در صندوق ديگر بياندازند و ھمه می
رأی مخالف بدھد، بدون ترديد مورد ضرب وشتم و خواست جرأت کرده می

ھا که به آنھا ملحق شده و ایاھانت اراذل و اوباش طرفدار مصدق و توده
نتيجه انجام  گرفت.اين دودسته ديگر غيرممکن شده بود قرار می تميز بين

که ھيتلر ھم پيش از وی خواست چنانرفراندوم ھمان بود که مصدق می
(نود و نه درصد) مجموع آراء موافق  ٪٩٩داده بود و  ھمين عمل را انجام

انحالل مجلس شورای ملی بود و در يکی از شھرھائی که جمعيت آن 
رأی موافق به انحالل مجلس رأی داده بودند.  ١٨،٠٠٠ تسنفر ا ٣،٠٠٠

     ً                                                          ظاھرا  در آن شھر و بسياری از شھرھای ديگر اموات نيز از گور بيرون 
اما از يك نظر بايد گفت که  وق ريخته بودند!آمده ورأی خود را در صند

اموات ھم در اين انتخابات و ساير انتخابات ساختگی مصدق شرکت کرده 
نفر از کسانی که خواسته بودند رأی واقعی بدھند جان  اھبودند زيرا صد

  خود را از کف داده و به قتل رسيده بودند.
  

شورای ملی را داشت در طی ساليان درازی که مصدق نمايندگی مجلس 
ھمواره خود را طرفدار جدی اصول مشروطيت و اجرای قانون و دولتی که 

کرد و نسبت به وانمود می از طرفداری اکثريت نمايندگان برخوردار باشد
حکومت نظامی مخالفت ورزيده و به ستايش انتخابات آزاد و آزادی 

  مطبوعات اھتمام داشت.
  

ترين مرجع قضائی کشور مجلس سنا و عالیھمين مصدق در طی چند ماه 
را منحل نمود و مردم را برای انحالل مجلس شورای ملی برانگيخت، به 

انتخابات آزاد را ازميان برد و حکومت نظامی  اختناق مطبوعات اقدام نمود،
را تمديد نمود و برای تضعيف اختياراتی که به موجب اصول مشروطيت به 

کوشش کرد و قانون اساسی پنجاه ساله کشور ايت من تفويض شده بود نھ
را که با مجاھدت بسيار به دست آمده بود بدين کيفيت زير پا گذاشت و با 

دق جز با فراھم ساختن وسائلی برای برانداختن صموصف ھمه اين اقدامات 
توانست به آرزوی خود رسيده و در کشور ديکتاتور مطلق شاه مملکت نمی

  بشود.
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او را نجات داده بودم و در آغاز کار ازمساعدت وحمايت  با آنکه من جان
از ھمان روزی که به من برخوردار بود اين نکته برای من واضح بود که 

لسله من است. قرائن متعدد يری رسيد منظورش برانداختن سزومقام نخست
کرد زيرا او از منسوبين قاجاريه بود و با روی کار اين مسئله را تأييد می

         ً                                                درم شديدا  مخالفت کرده و سياستش اين بود که ھر چه ممکن است آمدن پ
اعتبار ساخته و ذره ذره موجبات نابودی آن سعی کند، سلسله پھلوی را بی

اگر از من بپرسند، با آنکه از دشمنی وی نسبت به خاندان  فراھم کند. ار
پھلوی مطلع بودم چرا بر عليه وی اقدامی نکردم جواب من اين است که 

خواستم به وی فرصت کافی بدھم که به انجام مقاصد و آمال ملی ايرانيان یم
وده زفتوفيق يابد. ھرچه به ميزان تھديدات او نسبت به سلسله پھلوی ا

ديدم مصدق به يک عقيده ای که از خارج ايران سرچشمه میشد می
شود و آتشی از تأثر و تأسف در قلبم زبانه گرفت بيشتر تسليم میمی
 کشيد.می

   
                             ً         مصدق به من توصيه کرد که موقتا  از کشور  )٢۴٩١( ١٣٣١اسفند  ٩روز 

بود آزادی  خارج شوم. برای اينکه وی را در اجرای سياستی که پيش گرفته
عمل بدھم و تاحدی از حيل و دسايس وی دور باشم با اين پيشنھاد موافقت 

و اظھار داشت کرد که اين نقشه مسافرت مخفی بماند  کردم. مصدق پيشنھاد
                                               ً                که به فاطمی وزير خارجه وقت دستور خواھد داد شخصا  گذرنامه و ساير 

  اسناد مسافرت من و ھمسرم و ھمراھانم را صادر کند.
  
کرد که با لب توجه آن بود که مصدق با التھاب مخصوصی توصيه میاج

دانست مردم ايران که مخالف اين ھواپيما از ايران خارج نشوم زيرا می
م خواھند بود در فرودگاه ازدحام خواھند کرد و مانع پرواز من تصمي
  شوند.می
  

س اناز اين رو پيشنھاد کرد که تا مرز کشور عراق و بيروت بطور ناش
مال گرديد و مسافرت کنم. با اين پيشنھاد ھم موافقت شد اما اين راز بر

عمل تظاھرات وفاداری به شاه که از طرف جمعيت عظيم مردم کشور به 
                                          ً                         آمد بقدری صميمی واقناع کننده بود که اجبارا  از تصميم خود در ترک وطن 

پيروان  زاانديشی مسلم جمعی . در اين موقع حزب توده با صالحعدول کردم
شکيل داد. ولی اين عمل، مصدق بدون درنگ جبھه واحدی عليه سلطنت ت

نت که من مردم رشيد ايران را در حمايت از من و پشتيبانی از مقام سلط
  مظھر آن بودم متحد و متفق ساخت.
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بينم که تصميم من در رفتن از وطن بسيار نگرم میاينک که به گذشته می
قيقت عمل بسيار خطائی بود نھايت آنکه در نتيجه حربا عجله اتخاذ شده و د

  نفع من خاتمه يافت.عنايات خداوند تبارک و تعالی آن تصميم به 
  

تغييرات محسوسی در روحيه ملت ايران  )٢۴٩٢( ١٣٣٢در تابستان سال 
نسبت به اعمال مصدق آشکار گرديد و بسياری از ياران و پيروان او از 

متوجه شدند که سياست ضد خارجی وی جنبه  اطرافش پراکنده شدند زيرا
ھا را بيرون کند و منظور اصلی او آن است که انگليسانتخاب يافته و 

جريان وقايع مردم را آگاه ساخت که  شاند.ھا را به ايران بککمونيست
رود. کشورشان با سرعت تمام به سوی اضمحالل سياسی و اقتصادی می

نتوانست افکارعمومی را که  زيعمل مصدق در انحالل مجلس شورا ن
نگاران از تھديدات اوباش طرفدار مصدق مخالف وی بود خفه کند. روزنامه

را برای مردم تشريح و توجيه  وی و عمال حزب توده نھراسيده سياست
  کردند.می
  

بسياری از روحانيون و دانشجويان و بازرگانان که قبال در زمره حاميان 
نيده و علم مخالفت برداشتند ولی با تمام اين ادمصدق بودند از او رو برگر

عمال قدرت راه ديگری احوال واضح بود که برای برانداختن قطعی وی جز ا
  نيست.

  
در طول دوره زمامداری مصدق حاکی از آن بود که نگرانی  کاآمريسياست 

آن دولت از اوضاع ايران روزافزون و در اتخاذ طريق مؤثری برای ايجاد 
  و توسعه اقتصادی ايران دچار ترديد است. ثبات سياسی

فقط مبلغ  آمريکادولت  )٢۴٨٩( ١٣٢٩ – )٢۴٨٨( ١٣٢٨در سال مالی 
دالر طبق برنامه فنی اصل چھار به ايران کمک کرد و در سال  ۵٠٠،٠٠٠

ميزان اين کمک به  )٢۴٩٠( ١٣٣٠ - )٢۴٨٩( ١٣٢٩مالی 
مصدق اين  نددالر افزايش يافت ولی پس از روی کار آم ۶٠٠،٠٠٠،١
دالر بالغ گرديد که قسمت عمده آن برای   ٢٣،٤٠٠،٠٠٠کمک مالی به

رفع کمبود ارز کشور که در اثر قضيه نفت بوجود آمده بود اختصاص داده 
 شده بود.

  
آيزنھاور به مصدق اخطار کرد که تا اختالفات  )٢۴٩٢( ١٣٣٢در خرداد 

مالی خود را  کمحاصله در قضيه نفت حل نشود اياالت متحده ميزان ک
ولی در عين حال موافقت کرده بود که کمک مالی به افزايش نخواھد داد 

  ميزان سال قبل ادامه يابد.
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در ضمن اصرار کرده بود که کشور ايران بايد از رويه عدم استفاده از 
 ١٣٣٢ - )٢۴٩١( ١٣٣١منابع بزرگ خود عدول نمايد و در سال مالی 

ـــم آمريکاکمک  )٢۴٩٢(  ته و بميزانــــــصری تقليل يافتخ  ُ    ـــ 
ھا ئیآمريکاداد که دالر تعيين گرديد. اين موضوع نشان می ٢٢،١٠٠،٠٠٠

با وجود آنکه چندان رغبتی به تامين خساراتی که اشتباھات مصدق به 
ايران وارد نموده بود نداشتند معھذا بيم آن داشتند که قطع کامل کمک 

  ياندازد.مزبور ايران را در آغوش کمونيزم ب
  

بسيار مضحک بود زيرا وی در  ريکاآمرويه مصدق نسبت به برنامه کمک 
را طبق  آمريکاحاضر نشد قرارداد مربوط به کمک  )٢۴٩٠( ١٣٣٠سال 
امضاء کند  آمريکاای که در ساير کشورھا معمول بود با سفيرکبير رويه

ن ايرادر  آمريکاھای فنی ولی در عوض طی يادداشتی از رئيس اداره کمک
                  ً              نمود و وی نيز کتبا  موافقت کرد و  ھای فنی ساليانه راتقاضای ادامه کمک

  ھای مالی سنواتی بشرحی که در باال گفتيم ادامه يافت.کمک
  
وقتی عده کثيری از ياران وی از اطرافش پراکنده  )٢۴٩٢( ١٣٣٢در سال  

به      ً ضمنا  طرفدار رژيم اوست.  آمريکازد که شدند پی در پی الف میمی
او بيش از پيش کمک نکنند احتمال کرد که اگر به ھا اخطار میئیآمريکا

دارد که ايران به دامن کمونيزم بيفتد ولی در ضمن نسبت به عمليات حزب 
داد که روز به روز برقدرت توده سياست مسامحه پيش گرفته و اجازه می

ض کامال آگاه ھا از اين رويه ضد و نقيئیآمريکا. بنظر من خويش بيافزايند
ردند که خود ملت ايران بايد مسائل سياسی ک ً         ا  احساس میبودند ولی طبع

  که ما نيز ھمين رويه را عاقبت پيش گرفتيم.کشور خويش را حل کند. چنان
  

مصدق در اواخر حکومت خود نيروی زرھی وساير افرادی را که مأمور 
مأمور  ھایبه حراست منزل وی بود تقويت کرد ولی در عوض تانک

حل اقامت من و ملکه ثريا بود تقليل حراست کاخ ييالقی سعدآباد را که م
به محافظت منزل او  آمريکاداد و در حقيقت دوازده تانک متوسط ساخت 

اختصاص يافته بود در صورتی که کاخ وسيع سعدآباد تنھا بوسيله 
ا ھشد و واضح بود که تاب حمالت ناگھانی توده ایچھارتانک حراست می

  را در صورت بروز نخواھد آورد.
  

اين عمل من و ھمسرم به کاخ خود در رامسر رفتيم و مدتی در در اثر 
عمارتی که پدرم در کنار دريا ساخته بود و چند گاھی ھم در عمارت کوچک 

                                           ً                      ييالقی کالردشت که شرح زيبائی طبيعی آن سابقا  داده شد اقامت نموديم.
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احکام انفصال محمدمصدق را از  )٢۴٩٢( ١٣٣٢ماه سال  امرداد ٢٢در 
وزيری و انتصاب سرلشکر زاھدی را به جای وی امضاء کردم مقام نخست

هللا نصيری فرمانده و ماموريت خيلی دقيق ابالغ احکام را به سرھنگ نعمت
  گارد شاھنشاھی محول نمودم.

  
شرح اتفاقاتی که برای سرھنگ نصيری در انجام اين مأموريت پيش آمده 

آورد با اين تفاوت يت سه تفنگدار الکساندر دوما را به ياد من میحکا بود
ای بيش نيست ولی ماجرای سرھنگ نصيری يکی که داستان دوما افسانه

  از وقايع حقيقی تاريخ معاصر ماست.
  

پس از آنکه سرھنگ نصيرى از رامسر به کاخ سعد آباد رسيد ابتدا عازم 
  .دگرديابالغ فرمان من به سرلشکر زاھدی 

  
زاھدی از طرفداران نزديک مصدق و زمانی بايد اين نکته را يادآور شوم که 

آرا سمت رياست و در اوايل دوران زمامداری رزم وزير داخله دولت او بود
کل شھربانی را داشته و در انتخاب مجدد مصدق به نمايندگی مجلس 

بود ولی جز  ھای تھرانھا کرده بود. زاھدی در آن موقع در نزديکیکوشش
چند تن از دوستان نزديکش کسی از محل اقامت وی که ھر روز آن را 

ا او بی پروا از عمليات بد رويه مصدق کرد اطالع نداشت زيرعوض می
بار دستگير شده و پس از آزادی چون تأمين جانی نداشت انتقاد کرده و يک

به سر  در مجلس متحصن گرديده و پس از ترک تحصن ناگزير بود در خفا
 برد.

  
ھای مختلف به سرلشکر سرھنگ نصيری با کمک و راھنمائی واسطه

                               ً ا به وی ابالغ نمود و وی نيز فورا  زاھدی دسترسی يافته و فرمان مر
  آمادگی خود را به قبول اين مأموريت اعالم داشت.

  
اکنون موقع آن بود که فرمان عزل به مصدق ابالغ شود. ابتدا به دستور 

نصيری سه تن از مشاورين نزديک مصدق را توقيف کرد زاھدی سرھنگ 
اطالعاتی ن بود مصدق پيش بگيرد که از آنھا راجع به روشی که ممک

بدست آيد. زاھدی به سرھنگ نصيری دستور داده بود که حداالمکان فرمان 
را بدون واسطه به شخص مصدق ابالغ کند و رسيد دريافت دارد تا نتواند 

من نيز قبال به نصيری تأکيد کرده             ً     کر شود. ضمنا  خود     ً              بعدا  وصول آن را من
  ايد.بودم مراقب باشد که ھيچگونه آسيبی به مصدق وارد ني
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به اتفاق دو تن از  نصيری سرھنگ امرداد ٢۵در حدود ساعت يازده شب 
روز افسران خود از کاخ سعدآباد به سوی منزل مصدق حرکت کردند. آن

در سرمقاله ھائی با عناوين درشت نوشته ھای طرفدار کمونيزم روزنامه
مالحظه بودند که ممکن است سرھنگ نصيری دست به کودتا بزند و بھمين 

  داشتند.اين سه افسر کمال احتياط را مرعی می
  

در نزديکی منزل مصدق متوجه شدند که اطراف خانه را سربازان و 
که به ھيچکس اند و به آنھا دستور داده شده است ھای سنگين گرفتهتانک

      ً                                                        مخصوصا  افراد گارد شاھنشاھی اجازه ورود ندھند. سرھنگ نصيری و دو 
ين دستور وقعی ننھادند و با خونسردی تمام از مقابل نفر افسر ديگر به ا

ھای تانک گذشته و خود را به جلو درب ورودی منزل مصدق دھانه توپ
ربازان و رسانيدند. سرھنگ نصيری درست پيش بينی کرده بود که چون س

کردند به طرف او شناختند و رعايت احترام میافراد مأمور تانک وی را می
زی نخواھند کرد. سرھنگ نصيری بوسيله يکی از افسران اقدام به تيراندا

مأمور خانه مصدق تقاضای مالقات مصدق را کرد ولی اين تقاضا قبول 
انش  بود، نشد. ناچار از يکی از افسران مصدق که تا حدی مورد اطمين

قول گرفت که فرمان را به مصدق ابالغ و رسيد آن را گرفته و به سرھنگ 
                                             ً عت و نيم بانتظار بازگشت افسر توقف کرد که بعدا  سابرساند و مدت يک

معلوم شد علت اينھمه تأخير مذاکرات تلفنی مصدق با مشاورين و 
ه ھمکارانش بوده است. باالخره رسيدی را که مصدق به خط خود نوشت

بود به سرھنگ داد و سرھنگ که با خط مصدق آشنا بود از جعلی نبودن 
ساعت از نيمه شب گذشته بود ع که يکرسيد اطمينان يافت و در آن موق

  قصد مراجعت نمود.
  

اما قبل از اينکه از منزل خارج شود به او اطالع دادند که به امر سرتيپ 
به ستاد ببرند. نصيری                                            ً رياحی رئيس ستاد ارتش مصدق، بايد او را فورا  

پيش خود به تصور اينکه اين مالقات با رياحی فرصت مناسبی به دست 
خواھد داد که امر مرا در برکناری او از رياست ستاد به اطالع وی وی 

کند و او را به دفتر رئيس            ً                         برساند فورا  به طرف وزارت جنگ حرکت می
شود که متوجه می برند. ولی به محض باز کردن در اطاقستاد ارتش می

خواھد تير خود را از کشو ميزش خارج نموده و میسرتيپ رياحی ھفت
ترسيده است که از طرف                     ً          ود پنھان کند و ظاھرا  از اين میپشت سر خ

  سرھنگ مورد سوءقصد قرار گيرد.
  

رئيس ستاد سرھنگ نصيری را متھم به طرح کودتا و رفتار خالف تربيت 
دارد که فقط فرمان مرا به مصدق اظھار میکند ولی سرھنگ در پاسخ می

را به وی نشان  ابالغ داشته وصحبت كودتا در کار نيست و رسيد مصدق
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پرسد اين معمول کجاست که فرمان را در نيمه شب ابالغ رياحی می دھد.می
دھد بر طبق کدام اصول ادب و مبانی نظامی اين کنند؟ نصيری جواب می

گويد که ھرگز دھند؟ رياحی میصاص میوقت شب را برای مذاکره اخت
دھد تور مینصيری را برای اين گستاخی نخواھد بخشيد و بالفاصله دس

 ٢٢ لباسی نظامی او را بکنند و تحويل زندانش دھند.
  

شود لباس خواب و بعضی وقتی بعد برادر سرھنگ از توقيف او با خبر می
ين صادره از طرف مرا ای که متن فراملوازم ديگر را ماھرانه در روزنامه

رساند، صبح روز بعد دادستان چاپ کرده بود پيچيده و به سرھنگ می
ن سمت منصوب شده بود از سرھنگی             ً                 ارتش که طبعا  از طرف مصدق به آ

شود که فرمان عزل از طرف من صادر کند و مدعی میی بازجوئی مینصير
ھنگ نشده و خود سرھنگ با قصد کودتا آن را جعل کرده است. سر

دھد و بازجوئی از ای را که برادرش به او رسانده بود ارائه میروزنامه
  برند.به زندان می                                        ً وی به ھمين جا خاتمه يافته و او را مجددا  

   
گ نصيری به وسيله دستگاه راديو کوچکی که ديگران روز ديگر سرھن

شته شود که در شھر انقالبی برپا گمخفيانه به زندان آورده بودند مطلع می
اند و صدای فرياد و ھياھو و شليک توپ و مردم بر عليه مصدق قيام نموده

ظه بعد، فرمانده زندان وارد که از خارج بلند است شواھد آن است. چند لح
دھد، لباس نظامی خود را پوشيده و سرھنگ نصيری دستور میشده به 

ندان را خواستند زاين دستور آن بوده است که می آماده حرکت شود. علت 
  تخليه کنند.

  
شود وقتی سرھنگ نصيری از اطاقی که در آن محبوس بوده خارج می 

ه اند بشود که مردم شھر يعنی افراد عادی که به چوب مسلح بودهمطلع می
زندان ھجوم آورده و با آنکه سربازان مراقب زندان به آنھا فرمان توقف 

کنند ن شروع به تيراندازی میآيند در اين موقع سربازااند باز پيش میداده

                                                            
در تمام کشور ھای دنيا رسم است که پليس يا ماموران دولتی برای ابالغ ويا دستگيری  - ٢٢

کينک يک ر پارنيمه ھای تاريک اقدام ميکنند. سالھا پيش شخصی د شبانه درخالفکار 
سوپرمارکت به اتومبيل من خسارت زده وفرار کرده بود. يکی از کارکنان سوپرمارکت شاھد 
بود. شماره اتومبيل راننده فراری را به من داد. به پليس مراجعه کردم و فردای آن، در تاريکی 

گرفته تعھد اننده فراری را دست بسته به اداره پليس آورده و بامداد پليس آن ر ٢شب در ساعت 
بودند به من مراجعه و با ھزينه خودش اتومبيل مرا تعميرکند ورضايت بگيرد. به من ھم گفته 
بودند تا راضی نشدی به او امضايی نده. که من ترجيح دادم بجای دادن امضای مستقيم به راننده 

جا  ھمه اعالم کنم و با آن شخص روبرو نشوم... اين رسم دررضايت خودرا به پليس  ،خالفکار
ھنگاميکه ميخواستند آقای راجر استون مشاور  ٢٠١٩در ژانويه   جزو مقررات امنيتی ميباشد.

بامداد  ٢ودوست آقای ترامپ رياست جمھوری را دستگير کنند در تاريکی شب در ساعت يک يا 
  اينکار از سوی اف بی آی اجرا شده بود.
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و در اثر آن يک زن کھنسال و چند تن از جوانان به خاک و خون غلطيده 
دارند برنمیشوند ولی ديگران از ھجوم دست وح میو عده کثيری نيز مجر

  نمايند.کنند و مردم زندان را تسخير میتا باالخره سربازان محافظ فرار می
   

. صدھا زندانی شوديل به محل شور و شعف میدر اين موقع حياط زندان تبد
که وفاداری خود را به من بروز داده و از طرف مصدق زندانی شده بودند 

سابق ستاد ارتش که از شوند. ھنگاميکه رئيس به دست مردم آزاد می
طرف من منصوب و به امر مصدق زندانی شده بود در بين جمعيت ظاھر 

ی او را بر دوش گرفته و بطرف دفتر ستاد شود مردم با فريادھای شادمانمی
  برند.می
  

بدين ترتيب مردم نه تنھا وفاداری خويش را نسبت به من با آن روشنی 
خويش را از اينکه از شر دھند بلکه شادمانی وصميميت نشان می

دارند و ھای توده ای و رژيم مصدق خالص گشته بودند ابرازمیتروريست
تش که دست نشانده مصدق بود فرار اختيار سرتيپ رياحی رئيس ستاد ار

سرھنگ نصيری و ساير افسران و افرادی که آزاد شده بودند به کند. می
راد گارد شاھنشاھی در ای از افطرف پاسگاه نظامی شرقی تھران که عده

شوند و در طول راه با تظاھرات شورانگيز آنجا زندانی بودند رھسپار می
شه و دستور که برخالف رويه دوره مصدق دوست که بدون نقمردم وطن

گردند. در بود بانصراف طبع به ابراز احساسات پرداخته بودند مواجه می
شاده و به تظاھرکنندگان ھا را گما شدت داشت و زنان در خانهآن روز گر

کردند. صبح ھمان روز در دانشکده ھای خنک و غذا توزيع مینوشابه
  دھد.میافسری نيز اتفاقی عجيبی روی 

  
شرح وقايع آن را سرگرد خسروداد که آن روز با درجه ستوان يکمی معلم 
دانشکده بوده و اينک آجودان سرلشگر نصيری در گارد شاھنشاھی است 
و شاھد جريان بوده است اينطور گزارش داده است که صبح آن روز وقتی 

وده بر طبق معمول برای انجام وظيفه و حضور در کالس عازم دانشکده ب
شود که طبق دستور سرتيپ رياحی بايد عموم استادان و طلع میاست م

ای از افسران ديگر ساعت ده صبح برای شنيدن دانشجويان دانشکده و عده
سخنرانی وی در اطراف اوضاع روز و شخص شاه در سالن دانشکده 
گردآيند. صدور اين دستور موجبات نگرانی عموم دانشجويان و معلمين را 

اند مصمم       ً                                 تقريبا  نود درصد آنھا که مخالف مصدق بوده کند ومی فراھم
شوند که اگر رئيس ستاد ارتش در نطق خود به من اھانت کند او را از می

تواند اند که ارتش تنھا وقتی میقطعی داشته پای درآورند زيرا اعتقاد 
به وظيفه خود را بدون دخالت در سياست يا طرفداری از اين و آن و تنھا 

 من انجام دھد که از وجود چنين افرادی پاک و مصفا باشد.دستور 
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دھد و خبری که راجع از خوشبختی رياحی حوادثی که در پايتخت روی می
رسد وی را از آمدن به دانشکده منصرف به تصميم دانشجويان به او می

سازد و دانشجويان دراثر عدم حضور رئيس ستاد ارتش برای انجام می
  گردد.شوند و دانشکده تعطيل میخارج می یسخنران

  
که کند  و ھنگامیسرگرد خسروداد دانشکده را به قصد منزل خود ترک می

کند که نيروی مسلح رسد مشاھده میھای بزرگ شھر میبه يکی از ميدان
آيند که از ھر طرف به سمت آنھا پيش می مصدق با مسلسل به مردمی
سالح ھستند به مت اعظم آنھا بیم که قسدرمشغول تيراندازی است ولی م

اين تيراندازی اعتنائی نکرده و اتصاال به نيروی مسلح مصدق نزديکتر 
دھند. سرگرد خسروداد با اتومبيل کرايه شوند وعده کثيری تلفات میمی

کند در مراجعت مشاھده بطرف منزل خويش برای برداشتن اسلحه حرکت می
رود تر مین متوقف است. وقتی نزديکدر خيابا نمايد که يک گردان تانکمی

شود که فرمانده گردان و فرمانده گروھان که يکی از دوستان متوجه می
ھای خود پياده شده و سرگرد خسروداد و از مخالفين مصدق بود از تانک

خواسته است به با يکديگر مشاجره شديد دارند. فرمانده گروھان می
ى فرمانده او مصمم بوده است که کند ول هلھای تحت امر مصدق حمتانک

نيروی تحت فرماندھی خود را به پاسگاه خود بازگشت دھد. باالخره اختالف 
گيرد و فرمانده گردان با اسلحه افسر زيردست خود را نظر بين آنھا باال می

کند. در اين ميان مردم غيرمسلح و غيور تھران فرا رسيده تھديد به قتل می
کنند و بالفاصله د او را خلع سالح و وادار به فرار میھانی خوگاو با حمله ن

  پردازند.ھای خود به نيروھای مصدق به حمله میگروھان با تانک
   
کند. خانه مزبور از کم جنگ و جدال دور خانه مصدق تمرکز پيدا می ،کم

ھا و نيروھای پياده مسلح با چندی پيش تحت مراقبت و حفاظت شديد تانک
ھای ضد تانک قرار داشت و کليه بناھای اطراف آن از طرف و توپ اکبازو

کردند دفاع شليک مینيروھای مصدق که از پنجره ھا به سوی مردم بی
اشغال شده بود. جمعيت عظيمی که در اين موقع خانه مصدق را احاطه 
کرده بودند مخلوطی از طبقات مختلف ملت از دانشجو و صنعتگر و کارگر 

  و ژاندارم و سرباز و افسر بود.و پليس  روو پيشه
  

که لباس نظامی برتن داشتند بر عليه رؤسای قسمت عمده کسانی
نشانده مصدق قيام کرده بودند ھرچند يقين داشتند که اگر دستگير دست

         ً                                                      شوند فورا  به محاکمه جلب و اعدام خواھند شد. قسمت بزرگ اين افراد 
نگ مسلح بودند و ميان آنھا چوب و س انظامی نيز مانند ساير مردم تنھا ب

مصدق تصور کرده بودند که شد. نيروھای ای زن و کودک ھم ديده میعده
اند ولی عجيب اينجا کليه افراد گارد شاھنشاھی خلع سالح و زندانی شده
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است که نيروھای مصدق يک دسته از افراد گارد را فراموش کرده و به 
بمجرد شنيدن خبر عزل مصدق به مردم  حساب نياورده بودند و اين دسته

ملحق شده و در قيام عمومی شرکت کردند و با اينکه فقط به اسلحه سبک 
ھای متمرکز دراطراف خانه مصدق پيش رفتند. مسلح بودند به طرف تانک

عده ديگری از افراد گارد که بوسيله سرھنگ نصيری و افراد وی آزاد شده 
صدق ھجوم برده با پرتاب نارنجک دستی مبودند نيز از زندان بطرف خانه 

ھای خود نمودند. حمله گارد ھای محافظ را وادار به بستن دريچهتانک
ھای مصدق يك اقدام دالورانه و بموقعی بود زيرا به شاھنشاھی به تانک

ھا مجال نداد که در عملياتی که پشت خانه مصدق آغازشده بود دخالت تانک
فع منزل مصدق برای جلوگيری از ھجوم جمعيت افرمانده نيروھای مد کنند.

ھای ضد تانک را در خيابانی که از جلو خانه ھا و سالحبه خانه تانک
گذشت تمرکز داده بود و خيابان پشت منزل و کوچه تنگی که خانه مصدق می

شد. در کرد بوسيله سربازان پياده محافظت میرا از عمارت ديگر جدا می
ناگھان به افراد پياده که در آن موضع گرفته بودند  ماين خيابان شرقی مرد

کرد حمله کردند زن شجاعی از بين جمعيت مردم را به پيشروی تشجيع می
و جمعيت با آنکه عده زيادی کشته و زخمی داده بود به حمله خود ادامه 

 ٢٣ افراد پياده مأمور حفظ خانه مصدق روحيه خود را باختند. و کم کم داد
  

بست وارد شده و ضربه نھائی ھا باين کوچه بنکی از تانکي نميادراين 
را به نيروی مصدق وارد ساخت. فرمانده اين تانک قبال يکی از افسران 
جزء طرفدار مصدق بود ولی مانند ھزاران نفر از افراد ملت وقتی مشاھده 

 ھا تسليم نموده و درصدد برانداختنکرده بود که مصدق خود را به کمونيست
ه سلطنت است از عقيده سابق خود برگشته و تانک تحت فرماندھی اگتدس

خود را به اين کوچه کشانده بود. اين تانک درميان آتش گلوله رو به خانه 
مصدق پيش رفت ولی نيروی محافظ تانک سالح ضد تانک برای جلوگيری 

گيری به خانه مصدق ديگر وی بکار نبردند. پيشرفت اين تانک برای ھدف
داشت و با شليک يک تير قضيه را خاتمه داد. زيرا نيمی از خانه ن یانعم

مصدق ويران گرديد و خود او از ديوار باغ فرار اختيار کرد و چھل و ھشت 
  ساعت بعد دستگير گرديد.

  

                                                            
سمتی نداشت ويک شھروند معمولی  انونمصدق که مجلس را منحل کرده بود وديگر طبق ق   - ٢٣

به حساب می آمد، تانک و ارتش نگاھداری ميکرد، از منزلش به سربازان و مردم تيراندازی 
ميکردند، سرھنگ نصيری را که درحال انجام وظيفه بوده دستگير و زندانی کرده بود، زنان پير 

ام شاھنشاھی زده بود در ه نظبه گلوله بسته بود، يعنی در اصل دست به کودتا عليومردم را 
برابر قانون مقصر بحساب می آمد. نه سربازانی که از کشور و از قانون اساسی کشور دفاع 

کسانی که اين رستاخيز ملی را به حساب کودتا ميگذارند، درس ھای علوم اجتماعی،  ميکردند.
  خود را وارونه خوانده اند. تاريخ وسياسی وحقوق
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نقشه قبلی زاھدی آن بود که به اصفھان رفته ولشکر آن ناحيه را برای 
ده بود که لشکر کرمانشاه ادپيشروی به سوی تھران آماده کند و ترتيبی 

نيز که طرفدار من بود از آن نقطه به سمت تھران حرکت نمايد ولی مردم 
خست در رشت و پس از آن در ساير شھرھا به طرفداری من عادی ايران ن

برخاستند و از ھمين جھت زاھدی در تھران به عمليات پرداخت و در تانکی 
دند سوار شده و به سوی وبکه انقالبيون به محل اقامت وی فرستاده 

ايستگاه راديو تھران که قبال از طرف گروه مھاجمين اشغال شده بود حرکت 
ھای راديو را از مصدق پيش از فرار بعضی از قسمت کرد. مأمورين

وزير جديد از ھمان انداخته بودند ولی راديو بزودی مرمت شد و نخستکار
اعالم کرد. من و ملکه قبل  جا طی پيامی موفقيت انقالب تاريخی مردم را

ای که از آگاھی از اين موفقيت از تھران خارج شده بوديم، زيرا طبق نقشه
د قبال طرح شده قرار براين شده بود که اگر مصدق به فرمان عزل خو

اطاعت نکند و به نيروی نظامی متوسل شود من و ھمسرم موقتا از ايران 
  خارج شويم.

  
در اثر عزيمت به دو جھت بود: يکی آنکه  علت موافقت من با اين نقشه

شد و افکار من به خارج قصد اصلی مصدق و يارانش برمال و آشکار می
ٔ            له  رفراندومی انگيخت و اين خود بمنزعمومی را به مخالفت با آنھا برمی  

کردند و ديگر بود که برخالف رفراندوم مصدق اموات در آن شرکت نمی
دفاع کمتر ميشد و اين کمال مردم بی اينکه خطر جنگ داخلی و کشتار

برای اجرای اين نقشه بين سعد آباد و کاخ سلطنتی رامسر  آرزوی من بود.
يری توقيف شد ارتباط راديوئی برقرار کرده بوديم و ھنگاميکه سرھنگ نص

خبر آن را راننده او به سعدآباد رسانده و از آنجا به کالردشت مخابره گرديد 
ر آن دير به من رسيد. بخوبی به ياد دارم که دو شب بخولی بعلت نامعلومی 

يوی طرفدار متوالی خواب به چشم من راه نيافته بود. سحرگاھان از راد
عملی نشده و چند دقيقه  مصدق شنيدم که نقشه من برای برانداختن وی

بعد  پيغام راديوئی سرھنگ نصيری مبنی بر توقيف و زندانی شدن وی به 
  من رسيد.
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گاه کوچک کالردشت برای ھواپيمای يک موتوره سبک ساخته ودرفچون 
شده بود من وملکه ثريا به رامسر که فاصله آن در حدود بيست دقيقه پرواز 

                                     ً ھواپيماى دوموتوره اختصاصی خود که شخصا  است عزيمت نموده با 
رانندگی آن را به عھده داشتم بسوی بغداد حرکت کرديم. مامورين عراق با 

ورود غيرمترقبه ما دچار تعجب شده بودند استقبال گرم و  اينکه از
ولی سفيرکبير ايران در بغداد حتی کوشش کرد ای به عمل آوردند. دوستانه

م آورد. ھمين شخص چند روز ديگر که به تھران وسيله دستگيری مرا فراھ
 کردم اول کسی بود که در فرودگاه بغداد از من استقبال نمود!مراجعت می

٢٤  
  
وز در بغداد اقامت کرده و سپس به جانب رم رھسپار شديم. در رم ر دو

وقتی خواستم از اتومبيل شخصی خود که در سفارت داشتم استفاده کنم 
حاضر نشد کليد اتومبيل را در اختيارم بگذارد. ولی کاردار سفارت ايران 

يکی از اعضای طرف اعتماد و سابقه دار سفارت پنھانی کليد اتومبيل را 
  ٢٥ من تسليم کرد. هب

  
سه روز  امرداد ٣٠توقف ما در رم ھم زياد به طول نيانجاميد و در تاريخ 

بعد از شروع زمامداری زاھدی به ايران آمدم و مورد استقبال گرم و پرشور 
طبقات مختلف مردم قرار گرفتم. ھيجان طبيعی مردم در آن روز غيرقابل 

مردم سرچشمه گرفته بود در  وصف بوده و اين ابراز احساسات که از قلب
عميق و  مقايسه با تظاھرات دستوری مصدق و افراد حزب توده تأثير

  سنگينی در قلب من باقی گذاشت.

                                                            
  م سفير ايران در بغداد بوداعل در آن زمان مظفر -  ٢٤
اجه نوری بين سال ودر آن زمان در ايتاليا سفيری نبود و کاردار موقت بنام غالمعلی نظام خ - ٢٥

  مسئول سفارت بود. ١٣٣٢تا  ١٣٣١
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محاکمه مصدق و ساير متھمين به ھمکاری با او پرده از روی اعمال  
  مشکوکی که در دوره زمامداری وی صورت گرفته بود برداشت.

  
يکصد افسر  رت جنگ گرديد فقط تعداداززمانی که مصدق عھده دار و

وابسته به حزب توده در 
 ارتش وجود داشت ولی در

طی يک سال پيش از 
سقوطش اين نوع افراد به 
ششصد نفر بالغ شده 
بودند و حتی فرمانده 
گردان گارد شاھنشاھی که 
مورد اعتماد من بود يکی 

ھا به شمار از کمونيست
  رفت.می

  
اند پس از ه قصد آن داشتهود اعتراف کردند کخ اتاين افراد در طی محاکم

برانداخت طی يک کودتای نظامی او را کشته اينکه مصدق سلسله پھلوی را 
و رژيم کمونيستی را به ھمان شکلی که در ساير کشورھا درست شده بود 

   در ايران برقرار سازند.
  

 راه عموم مردم ايران برای پشتيبانی از من روحيه نيروھای حزب تود
ه و ناتوانی ساخت متالشی کرده و آنھا را در مقابله با آن قيام دچار حيرت

بودند. و اين آخرين دسته اعوان مصدق (که بدالئل بسيار واضحی 
خواست آنھا را به رسميت بشناسد) از اطرافش پراکنده شدند و عجب نمی

 ویاين  است که ھمان مخالفت بسيار نيرومند ملت با مصدق موجب نجات 
  ز مرگ حتمی گرديد.ا

  
اعوانش که به محکمه تقديم ھای مصدق و گذشته از تھيه اسناد تباھکاری

آمد و در طی اين شد تحقيقات ديگری نيز از طرف مأمورين به عمل میمی
تحقيقات چندين انبار اسلحه ومھمات که افراد حزب محرمانه برای پيشرفت 

خبرنگاران خارجی و  د.ديھدف نھائی خود تدارک کرده بودند کشف گر
ا منتشر کردند و مردم داخلی عکس اين مھمات و تفصيل اين کشفيات ر

                     ً        ھا آگاه ساختند و ضمنا  اطالعات ايران و جھان را به جزئيات اين توطئه
دارتری از طرز عمل افراد حزب توده برای منحرف کردن سير طبيعی دامنه

ھای خود و اربابان و ھدف الآمناسيوناليزم ملی ايران و ھدايت آن به سوی 
 بيگانه آنھا کسب کرديم.
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ی وزير امور خارجه مصدق که متواری شده بود با کمک افراد حسين فاطم

حزب توده مدت ھفت ماه خود را در گوشه و کنار مخفی کرد تا باالخره 
دستگير گرديد و اگر در ھنگام دستگيری تحت حمايت شديد من قرار نگرفته 

                     ً           رساندند. اين شخص بعدا  محاکمه شد ر ھمان آن بقتل میا دی ربود مردم و
  ب حکم محکمه اعدام گرديد.و بموج

  
مصدق و بقيه اعضای کابينه او نيز محاکمه و بيشتر آنھا محکوم به زندان 

  گرديدند و اينک ھمگی آزاد ھستند.

 
 

ای از افسران و افراد حزب توده که بعضی از آنھا در شکنجه و قتل عده
بسياری از آنھا نيز مخالف دست داشتند اعدام و يا زندانی گرديدند و  ادفرا

که از کرده خود نادم شده و صميمانه آمادگی خود را برای وفاداری مجدد 
ار به وطن و سلطنت مشروطه اعالم کردند از طرف من مورد عفو قر

ت . اين عده ديگر حق اشتغال به خدمات دولتی را ندارند ولی دولگرفتند
راھم سازد. ھای آزاد فکند که موجبات اشتغال آنھا را در رشتهشش میکو

ای از آنھا در سازمان برنامه که ضميمه دستگاه دولتی است که عدهچنان
   مشغول کار ھستند.

  
د از وضع بحرانی کشور من قبل از سقوط مصدق و حزب توده دنيای آزا

شود ن سئوال طرح میايی کرد به ھمين جھت گاھابراز نگرانی فراوان می
رخ  امرداد ٢٨و انگليس در قيام تاريخی که در  آمريکاھای که آيا دولت

اند يا خير؟ البته ھمه بخوبی داد و در برانداختن مصدق کمک مالی کرده
دانستند که حزب توده به مساعدت يک دولت خارجی در ايران تشکيل و می
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       ً                   ھی طبعا  اين گمان را ايجاد گاآ شد و اينبا کمک مالی آن دولت اداره می
الی بيگانگان کرد که مخالفين مصدق و حزب توده نيز شايد با مساعدت ممی

که شود چنانمتشکل شده باشند. در کشور من شايعات بسرعت منتشر می
به دست آنھا  امرداد ٢٨شھرت يافت که به مردم عادی کشور که قيام 

  گليسی) داده شده بود.انه ای دالر (و ليرصورت گرفت مبالغ عمده
  

اطالع در خارج ايران بودم ولی از جزئيات امور  قيامھرچند من در حين 
کنم داشتم و بعد از مراجعت به ايران نيز درجريان حوادث بودم و انکار نمی

که شايد بمنظور 
پيشرفت ھدف اين 

ملی وجوھی  رستاخيز
ھم از طرف ھموطنان 
من خرج شده باشد 

مدرک  وولی ھيچ دليل 
قطعی در اين باره 

  بدست نيامده است.
  

کاری را که ھموطنان 
وفادار من در آن روز 

شد از د با پول نمیکردن
کسی خواست و 
انقالبی که در بر 
انداختن مصدق و 
حزب توده پيش آمد 

محرکی جز حس مليت دوستی ايرانيان و ناسيوناليزم ويژه اين سرزمين 
ھای مصدق ھا و مسلسلسالح به تانکیکه گفته شد مردم بنداشت. چنان

در اين راه نثار  حمله کردند وعده ای از زنان و کودکان نيز جان خود را
توانم تصور کنم که اين مردم انتظار دريافت حقی برای ابراز نمودند و نمی

تری سائق و تر و درخشانپرستی خويش داشتند، بلکه آمال عالیميھن
  د.وبھادی آنھا در اين اقدام 

  
از اين گذشته کسانی که بيش از ھمه در باب کمک خارجی التھاب بخرج 

آيد مخالفت      ً                                         ظاھرا  وقتی اين کمک از منابع کمونيستی به عمل میدھند می
خواھند به ندارند و معلوم نيست منظور از اين ريا چيست و چه کسی را می

  اين وسائل فريب داده و اغفال کنند؟
يم امور نابسامان کشور اقدام        ً       شد فورا  به تنظر داھنگاميکه زاھدی زمام

          ً                          مادی واقعا  ورشکست بود ولی بدبينی ما نمود. در آن موقع دولت از نظر 
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با سقوط مصدق منتفی شده بود و يقين  آمريکااز دريافت کمک خارجی 
 داشتيم که در اين شرايط ھرگز ما را تنھا نخواھند گذاشت.

  
 آمريکازنھاور رئيس جمھوری آيل ساھمان  )٢۴٩٢( ١٣٣٢در شھريور 

ميليون دالری (که البته غير از کمک فنی اصل چھار  ۴۵يک کمک فوری 
بود) برای تأمين کسر بودجه ما تخصيص داد. پرداخت اين کمک تا مدت 
سه سال بعد از سقوط مصدق با مأخذ ھر ماه پنج ميليون دالر ادامه داشت. 

مأخذ ھمان دوره مصدق پرداخت ا ب کمک فنی اصل چھار نيز تا دوسال بعد
بعد در نتيجه تحصيل درآمد نفت از  به )٢۴٩۵( ١٣٣۵ شد ولی از سالمی

ھای مزبور بميزان ھنگفتی کاسته شد و من در فصل ديگر مجموع کمک
  به ايران و اثرات آن در ايران بحث خواھم کرد. آمريکادر مسئله کمک 

  
ود صنعت نفت در زمان رکد علت وضع ناگوار بودجه ايران بدون تردي

به کار انداختن مجدد صنعت نفت با آنکه  اھدی بمنظورمصدق بود و ز
ای از افراد افراطی مخالف بودند ابتدا اقدام به برقراری روابط سياسی پاره

المللی با دولت انگليس نمود وسپس مذاکرات برای ايجاد يک کنسرسيوم بين
طرف دولت آغاز گرديد. ز ا بجای شرکت سابق نفت ايران و انگليس

گليسی و فرانسوی و ھلندی بدين منظور ئی و انآمريکاھای شرکت
قرارداد قطعی  )٢۴٩٢( ١٣٣٢کنسرسيومی تشکيل دادند و در شھريور ماه 
به امضاء رسيد و ماه بعد نيز اکتشاف و فروش نفت با کنسرسيوم مزبور 

قانونی از ح شيمجلس شورای ملی قرارداد را تصويب کرد که پس از تو
آغاز برداری از نفت طرف من به مرحله اجرا گذاشته شد و بالفاصله بھره

ھای نفتکش در بنادر جنوب شروع به بارگيری نفت که در گرديد و کشتی
ند. با درآمد فروش نفت و شد نمودخانه بزرگ آبادان خارج میتصفيه
ھای نامهبر، که به آن اشاره شد آمريکاھای فنی و اقتصادی دولت کمک
ھای عمران و ی مملکت بار ديگر وارد مرحله اجرا گرديد. از برنامهعمران

  آبادی مھمتر مسئله تجديد حيات سياسی و معنوی بود.
  

مجددا به کار آغاز نمود بساط رجاله بازی برچيده شد و حکومت پارلمانی 
 و کشور ايران با کمال صراحت عالقه و اعتماد قاطع خود را نسبت به

  رھای آزاد جھان اعالم داشت.شوک
  

                                                    ً            بعدھا اين سئوال به ذھن من خطور کرده است که آيا واقعا  مصدق درمدت 
وزيری خود چه اقدام مثبت و مفيدی به نفع مردم انجام داده است؟ نخست

ام و يگانه اقدام                         ً                پاسخی به اين سئوال واقعا  کوشش بسيار کرده برای يافتن
ان قانون مربوط به سھم مالکانه بود که ھمت مثبتی که به نظرم آمده اس
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ود که اضافه بر سھمی که کرد. وی مقرر نموده ببرای آن تبليغ بسيار می
آوردند مالکين نيز صدی بيست از بھره زارعين از محصول به دست می

انه خود را به آنھا تخصيص دھند. از اين بھره مالکانه صدی ده به مالک
د ديگر را مقرر بود به انجمنی که از طرف رصد رسيد و دهخود زارعين می

عمرانی دھات و نواحی  شد بسپارند تا صرف امورروستائيان تشکيل می
مسکونی کشاورزان بشود. بايد گفت که اين قانون از روی قانونی که در 

تھيه شده اخذ و  )٢۴٨۵( ١٣٢۵وزيری احمد قوام در سال ن نخستزما
ن روابط بين مالک و زارع مختلف رااياستنساخ گرديده بود. چون در 

                ً                    گذارند نيز غالبا  شفاھی است واضح بود قرارھائی که بين ھم میومتنوع و 
که در عمل نيز به طرز که اجرای مقررات مصدق بسيار دشوار است چنان

  صورت اجرا پيدا کرد. ناپسندی
  

آرا مرحوم رزم )٢۴٨٩( ١٣٢٩بعالوه قبل از اين اقدام در مھرماه 
اعدت اصل چھار يک برنامه عمران روستائی را که زير وقت با مسوستنخ

ھائی برای داشت تھيه نموده و طرحدر زندگی کشاورزان تاثير مستقيم 
نظيم شده بود. در ھای جديد کشاورزی و بھداشت روستائی تبرقراری رويه

حقيقت بيشتر اقداماتی که اصل چھار تاکنون در اين امور انجام داده است 
  اس ھمان برنامه سابق است.اسبر

ويليام وارن که از بدو زمامداری مصدق تا چندی پس از سقوط وی رئيس 
اداره اصل چھار در ايران بود واقعه ای را ذکر کرده است که خصوصيات 

سازد. بنا به گفته وی مصدق در بدو زمامداری شکار میاخالقی مصدق را آ
سبق در مورد عمران روستائی ا لتحاضر به قبول قرارداد اصل چھار و دو

م سلف او تمام نبود و بخوبی آشکار بود که ميل ندارد اين اقدام مفيد بنا
اصل چھار مجبور شد ھمان برنامه را طبق قرارداد ديگری  شود. درنتيجه

وزيری زاھدی ادامه دھد. سپھبد مصدق امضاء نمود تا زمان نخستکه 
آرا را تنفيذ نموده افقت نامه رزمموه ھای قبلی از جملزاھدی تمام موافقت

 و معتبر شناخت.
  

کارھای  شايد افکار آنقدر آرامش يافته باشد که مردم دنيا بتوانند نسبت به
  مصدق عادالنه قضاوت کنند.

  
تار شده بود که عظمت آن از حوصله تصور وی مصدق در وضعی گرف

ی روان وببخبيرون بود. او ھنرپيشه خوبی بود که نسخه بازی خود را 
کرد ولی معنی آنچه را ھای مؤثری بيان میکرده و با صدای رسا و آھنگ

ای بود که بوسيله انست و درست مانند ماشين بدون ارادهدگفت نمیکه می
نمايد ولی کند و صداھائی توليد میو حرکاتی میجنبد نيروھای محرکی می

ُ                                        از ک نه و کيفيت آن نيروھای محرک آگاھی ندارد.      
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وصف اين مصدق يک احتياج موقت را در کشور ما رفع نمود زيرا پس  اب
از جنگ دوم جھانی و استيالی بيگانگان به ايران و توسعه دامنه ھرج 

د که شخصی غيرمنطقی و کرومرج در کشور، اوضاع و احوال ايجاب می
پايبند احساسات زمامدار گردد و پس از ھمه درھم ريختگی که در اثر جنگ 

کشور تحت تسلط بيگانگان قرار گرفته بود احساس ی پديد آمده و انجھدوم 
کردم که بايد در ايران يک ھيجان ناسيوناليزمی بوجود آيد. زيرا در آن می

ليزم بود که ھنوز عقل و منطق را به ای از ناسيوناھنگام ايران در مرحله
 وزمرای را که ااندازه احساسات ضرور نداشت و کشور ما ھمان مرحله

کرد. و در حقيقت برای اند طی میاز کشورھای ديگر بدان وارد شدهبعضی 
فھم کيفيت رستاخيز کنونی ناسيوناليزمی که در بعضی کشورھا به وجود 

       ٔ                             در دوره  زمامداری مصدق بھترين راھنما آمده توجه و مطالعه اوضاع ايران 
  است.

  
بود پذيرفت ه ردمصدق بدون پروا نقشی را که گردش زمان به وی محول ک

در انجام نقش خود به تمام وسائل لفاظی و وزيری رسيد و وقتی به نخست
گاھی با لباس خواب در مجامع عمومی ظاھر  جست.گريه و غش توسل می

ای بيماری را دستاويز قرارداده و خود بھانه شد و اغلب به کوچکترينمی
نرانی خود سخن ساخت. بخاطر دارم روزی مصدق ضمرا مقيم تختخواب می

ھای او را از تنش که پزشک لباسدر مجلس شورای ملی غش کرد و ھمين
ق دست خود را روی کيف بغلی خود گذاشت و معلوم کرد مصدخارج می

بدين حال درآورده است که حالت وی  شد که از ھوش نرفته بلکه خود را
  در حضار موثرتر واقع شود.

  
ت دليل بر رياکاری و فقد صميمي ادد اين قضيه که در پيش چشم بسياری رخ

اوست. متأسفانه بايد بگويم که مصدق نتوانست اعتماد اشخاصی که او را 
دانستند جلب کند زيرا عدم صميميت شخص را در العمل میدرست و صحيح

دھد. کسانی که او را مانند من از نزديک اعتبار و نادرست جلوه میار بیانظ
ردی را بخاطر آورند که استحکام معنوی ايد مب وسنھايت افسشناختند با می

و شخصيت و مردانگی نداشت وخصائص عمده وی منفی بافی و رياکاری 
  .و خودستائی بود

  
رويه منفی خويش  اين شخص در اوائل به وطن خود خدماتی کرده و با

احساسات ضد بيگانگان را در کشور برانگيخته بود و ھرچند نفع شخصی 
ز از اين حيث برای کشور سودمند بود ولی شگفتی در بات را در نظر داش

  اين سودمندی خاتمه يافت.وزيری رسيد که به نخست آن است که بمجردی
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باشد بايد رويه مثبتی اتخاذ در ھر کشور اگر رئيس دولت بخواھد منشاء اثر 
کند. ليکن مصدق شايد بدون قصد به مردم وطن خود خيانت کرد. زيرا در 

ھای تر داد ولی ھرگز به وعدهمردم وعده آينده بھتر و مرفهه ب بدو امر
ی به سر بردند ولی کم کم ھای وخود وفا نکرد و مردم مدتی با وعده

توانند خود و فرزندانشان را سير نمیھای فريبنده شکم دريافتند که با وعده
ن بعالوه ديدند که کشور عزيزشان در اثر سوء سياست در جلو چشمشا کرد.
شود و ھمين مردم عادی و معمولی برخالف وی دست به الشی میمت

 شورش زده دستگاه وی را درھم پيچيدند.
  

وزير بود زمامداران ساير کشورھا يعنی ھنگامی که مصدق نخست
ھای ان وی درآمد نفت کشور خود را صرف توسعه و اجرای برنامهھمقطار

کاری انجام نداد و  يچھ کردند ولی مصدقعمرانی و اصالحات مملکتی می
طلبی لجاج فطری وی که پيش از آن ھم بر ھمه معلوم بود و حرص شھرت

  ر و خدمتگزاران صديق آن تمام شد.او به ضرر کشو
  

مسئله نفت به عمل آمد کامال براساس  بعد از مصدق توافقی که در حل
  قانون ملی شدن صنعت نفت انجام يافت.

  
قت آن اين حقيقت شدند ولی حقي کرمنگرچه بعضی از طرفداران مصدق 

است که قرارداد ما با کنسرسيوم طبق ھمان قانون ملی شدن نفت بود که 
  از تصويب مجلس گذشته و توشيح شده بود. قبل از زمامداری مصدق

  
پس از آن نيز قراردادھای ديگری منعقد کرديم که عصر کامال جديدی در  

ننده به وجود آورده است ف کمصرخيز و ممالک روابط بين کشورھای نفت
  که درفصل ديگر بتفصيل ذکر آن خواھد آمد.چنان

  
. بعضی از آنھا که قدرت به داشتن قدرت برای آدمی محک آزمايش است

شود يت اخالقی که برای صاحب قدرت ايجاد میآورند، به مسئولدست می
ن ھميجه در نتيشوند. برخی ديگر تر و عاليقدرتر میبرند و بزرگپی می

گردند و وقتی نتيجه اقتدار مصدق تر میکسب قدرت حقيرتر و کوچک
بينيم اين مرد آدمی کوچک و حقير از محک آزمايش شود میسنجيده می

  بيرون آمده است.
  

ای که شود و اگر تجربهر طول حيات خود دچار اشتباه میھر کشوری د
را آموخته ور کش کشور ما در حکومت مصدق گرفت به ما راه درست اداره

  باشد بايد گفت چنين آزمايشی برای ما بدون ارزش نبوده است.
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به يادبود روز سقوط مصدق و  امرداد ٢٨مردم کشور ما ھر سال در 

شکست نيروھای بيگانه که نزديک بود چراغ استقالل کشور را خاموش 
گيرند و من آرزومندم که درس عبرتی را که آن روز تاريخی کند جشن می

  ردم ايران داد ھرگز فراموش نکنيم.م به
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 فصل ششم

  ناسيوناليسم مثبت من
  

که من به  )٢۴٩۵( ١٣٣۵                        ً        پس از سقوط مصدق و مخصوصا  از سال 
مسکو مسافرت کردم رويه روسيه نسبت به کشور من تا مدتی رضايتبخش 

يک سلسله سوءتفاھمات مداوم پيش آمد  )٢۴٩٧( ١٣٣٧بود ولی از سال 
يدوارم سوءتفاھمات ون که اين کتاب در دست نگارش است امکنا وھم

  لل متحد و افکار عمومی جھانيان رفع شود.مزبور طبق روح منشور م
  

                                                       ً            رويه دولت بريتانيا يعنی دولت معظم دوم که در گذشته غالبا  در امور ما 
به اين طرف پسنديده و صحيح  )٢۴٩٣( ١٣٣٣نمود از سال دخالت می
  بوده است.

  
ھاى امپرياليستى اين دو دولت معظم در طی پنجاه يا شصت سال يتلاعف

ھای فراوانی بوجود آورده ھا و سختیبرای ما ايرانيان دشواریتاريخ اخير 
است ولی در عين حال برای فھم معنای ناسيوناليسم حقيقی و ناسيوناليسم 
ز غيرحقيقی درس گرانبھائی به ما داده و افراد روشنفکر ملت ما طر

که به دروغ خود را پرستان واقعی و آنھائیخيص وامتياز بين ميھنتش
کنم رويه وطرز عمل اند و تصور میدھند ياد گرفتهجلوه می پرستوطن

درباره ثمرات  امپرياليزم و طريق مبارزه و مقابله با آن آشکار گشته است.
ات امقدنفوذ بازرگانی و سياسی دولتين انگليس و روس در کشور ايران وا

اکيد و مؤثری که پدرم در جلوگيری از مداخالت بيگانگان در امور کشور 
ايران به عمل آورد درفصول قبل به اختصار سخن رفته است. پدرم در 

ه است که زير حقيقت عمال ثابت کرد که قصور از طرف خود ايرانيان بود
دريج بتب بار دسائس و نفوذ بيگانگان رفته و اجازه داده بودند سلطه اجان

وی بخوبی نشان داد که اگر عزم ملت در کشور ايران بسط و افزايش يابد. 
تواند وی را به کاری که مخالف ای نمیايران راسخ باشد ھيچ عامل و قوه
امپرياليزم سياسی و نظامی  . دوران اوليهميل و صالح وی باشد وادار سازد

 ١٢٩٧ل ساه و اقتصادی انگلستان در کشور ايران با شکست معاھد
عمال خاتمه پذيرفت. پس از آن تا مدت کوتاھی دولت انگليس و  )٢۴۵٧(

ساير دول روش کاپيتوالسيون را ادامه داده و از امتيازات گوناگون 
ی باالخره پدرم بازرگانی که به دست آورده بودند برخوردار بودند ول

برد و يا ن ياکاپيتوالسيون را لغو وامتيازات مختلف مذکور را يا بکلی از م
  تحت نظارت شديد دولت ايران قرارداد.



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------ƒ†‡ ---------------------> 
 

ھا در امور داخلی ما مداخله                             ً       در دوران جنگ دوم جھانی مجددا  انگليس
دولت  )٢۴٨١( ١٣٢١نمودند ولی بموجب قرارداد اتحاد سه جانبه سال 

وی نظامی خود را در راس موعد معين از ايران بيرون برد و انگليس نير
ر امور داخلی ايران با بيرون رفتن نيروی ت ددولمداخالت مستقيم آن 

ھا در ايران اعمال اروائی از طرف انگليسانگليس موقوف شد واگر نفوذ ن
که قبال ھای سياسی و اقتصادی آن بود. چنانشد در مسئله نفت و جنبهمی

پدرم قرارداد جديدی با شرکت  )٢۴٧٢( ١٣١٢ره کردم در سال ھم اشا
منعقد ساخت و بموجب آن دولت ايران منافعی يس نگلسابق نفت ايران و ا

 ١٣٣٠ورد. در سال آبيشتر و نظارتی وسيعتر در امور نفت به دست 
قانون ملی شدن نفت حاکميت دولت ايران را بر صنايع نفت ايران  )٢۴٩٠(

  ز و استوار گردانيد.بيش از پيش محر
  

ای نيھيکی از تضادھای وقايع اينست که زمامداری مصدق باسخنرا
سياست منفی که در پيش کرد و شديداللحنی که بر عليه خارجيان ايراد می

ھا در کشور ما گرديد و علت آن سابقه انگليسگرفته بود موجب نفوذ بی
ھا داد و انگليس اين بود که سياست منفی مصدق ابتکار عمل را به دست

دن دا به وزيری وی تا روز سقوطش اعمال مصدق تنھااز آغاز دوره نخست
مصدق  ھا محدود گرديده بود.ھای پرھيجان به پيشنھادھای انگليسجواب

به مشت زنی ناشی شبيه بود که در اثر ھراس کورکورانه مشت گره کرده 
کند و ھرگز نيروی ابتکار يعنی تنھا خود را بدون ھدف حواله حريف می

يا و    ً دا  عم ھاانگليس برد.وسيله تفوق و پيروزی بر حريف را به کار نمی
ياتی که به غير عمد مصدق را وادار کرده بودند که فقط در مقابل عمل

  العمل پرھيجان از خود نشان دھد.دھند عکسخودشان انجام می
  

وزيری اما پس از برمال شدن سياست مصدق و سقوط وی از مقام نخست
 ای درمنعقد گرديد و فصل تازه )٢۴٩٣( ١٣٣٣قرارداد جديد نفت در سال 

ان افتتاح يافت. بموجب اين قرارداد حق مناسبات ايران و انگلست ريختا
ای که از اين قرارداد ولت ايران بسيار افزايش يافت ولی مھمترين نتيجهد

ھا بر صنايع نفت ايران بود. ديگر گرفته شد، قطع تسلط انحصاری انگليس
ن ستابرای شرکتھای بزرگ خصوصی و يا شرکتھای تحت حمايت دولت انگل

قرارداد شد که بر قسمت عظيمی از اقتصاديات ما حاکم باشند. جال پيدا نمیم
مزبور مظھر اين حقيقت است که از اين به بعد ايران و انگلستان بر اساس 

روابط و مناسبات ھمجواری و  توسعه تساوی کامل باھم معامله دارند وراه
 است.تر وارھمسايگی که بين دو کشور از آن به بعد ايجاد شده ھم

  
دولت  بينی آن غيرممکن است شايد باز بين کشورمن وحوادثی که پيش

بريتانيا تشنج ايجاد کند ولی با سياستمداری مدبرانه و معقول که اساس آن 
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بينم که يک چنين وضعی پيش بر مساوات و برابری استوار باشد دليلی نمی
ايم و ه داشتهحسنبط ھای متمادی است که ما با کشور فرانسه رواسال آيد.

داشته و در پيشرفت ھيچگاه تمايالت استعماری نسبت به ما ن دولت مزبور
فرھنگی و توسعه اقتصادی ما سھمی بزرگ داشته است. بسياری از رجال 

اند و بسياری از مردم ايران در کشور فرانسه به تحصيل علم و ادب پرداخته
امه به اين زبان در وزنک ردانند و يدانشمند کشور ما زبان فرانسه می

از کتب و آثار فرانسوی  ھای ما مشحونشود و کتابخانهايران منتشر می
ھای فرھنگی که برای مزيد آشنائی ما با تمدن است و يکی از سازمان

کند انجمن فرھنگی ايران و فرانسه در تھران درخشان فرانسه فعاليت می
تھران  فرانسه در عتیصن نمايشگاه علمی و )٢۴٩٨( ١٣٣٨است. در سال 

                 ً                                                     گشايش يافت و بعدا  ابنيه و بسياری از لوازم علمی آن نمايشگاه به دانشگاه 
ھای پيمانکار فرانسوی نيز به تھران اھدا گرديد. مھندسين و شرکت

ايم ھای مھمی نائل آمده و طرح ھائی را که ما به آنھا واگذار نمودهموفقيت
  اند.تحويل دادهو  يدهرر به اتمام رسانپيش از موعد مق

  
ھمچنين ما با بسياری ازملل آزاد جھان دارای روابط دوستی و فرھنگی  

اند ھا در قسمت کمکھای فنی در ايران انجام دادهئیآمريکاباشيم. آنچه می
ھا به موقع خود ذکر خواھد گرديد و در فصل آينده چگونگی شرکت ايتاليائی

ھا ايتاليائی )٢۴٩٧( ١٣٣٧ سالدر شود. ان بيان میدر صنعت نفت اير
نمايشگاھی از صنايع ملی خود در تھران ترتيب دادند و در ھمان سال من 

  به کشور ايتاليا مسافرت رسمی نمودم.
   

و انگلستان و ايتاليا و سوئيس و بسياری از  آمريکاروابط بازرگانی ما با 
روی شو سيهمناسبات ما بارو کشورھای ديگر پيوسته در حال توسعه است.

انقالب روسيه آغاز شد  ١٩١٧و بغرنج بوده است. وقتی در سال  پيچيده
کردند که دوران امپرياليستی روسيه خاتمه عده زيادی از مردم گمان می

يافته است و ايران اولين کشوری بود که رژيم شوروی را به رسميت 
 تقلمس کوچک بايد کامال شناخت. لنين اعالم کرده بود که کليه کشورھای

منعقد شد و  ١٩٢١عاھده مودتی که بين ايران و روسيه در سال باشند و م
بخشيد ولی                                 ً                   در فصل پيش به آن اشاره رفت ظاھرا  باين حرف اعتبار می

  ديديم که اين آرزو و اميد به يأس گرائيد.
  

ھا به کشور ما چشم طمع دوخته ھا که سالما به حکم ھمسايگی با روس
آمديم که روش و روی بشمار میی روسيه شوبرابی ودند سرزمين مناسب

طرز عمل خود را در آن به مقام آزمايش درآورند. بطوريکه قبال اشاره 
مذاکره ای برای عقد پيمان دوستی و وداد بين ايران  ١٩٢٠شده از سال 

و روسيه در جريان بود تا اينکه يک سال پس از کودتای پدرم اين پيمان 
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گو و مذاکره دوستانه ما درباره قعی که گفتمو مانامضاء رسيد. در ھبه 
ھا سرزد اين قرارداد جريان داشت عمل تجاوزکارانه عجيبی از طرف روس

خان جنگلی که بدين معنی که بمنظور حمايت و پشتيبانی از ميرزا کوچک
 يکی از متمردين و ياغيان ايران بود نيروی نظامی خود را به بندر انزلی

لوی خوانده شد) پياده کردند و ياغی مزبور رم بندر پھپد تور        ً      (که بعدا  به دس
                                       ً                        با کمک آنھا دولتی در داخله کشور ما علنا  بنام جمھوری شوروی گيالن 

  تشکيل داد.
  

اين نخستين آزمايشی بود که رويه امپرياليزم کمونيستی برای ما پيش آورد. 
فتار ن راي نبخشيد ولی ما با وصفاعتراضات ما در مورد اين عمل نتيجه 

ز مذاکره و گفتگو را درباره انعقاد معاھده دوستی و وداد با آنھا آميوقاحت
       ً        ھا فورا  دست از که اين معاھده به امضاء رسيد روسادامه داديم. ھمين

حمايت ميرزا کوچک خان برداشتند و بالنتيجه پدرم با کمال سھولت ميرزا 
ه شوروی را وسيش رکوب نمود و اولين کوشخان را مغلوب و منکوچک

 تصرف يکی از نواحی کشور خنثی و بالاثر ساخت.در 
  

ای ھا اين است که شکست سياست يا رويهيکی از خصوصيات کمونيست
دھند و بھمين جھت لنين و پس از         ً         اند فورا  تشخيص میرا که پيش گرفته

برقراری حکومت جمھوری                 ً                        وی استالين ظاھرا  به اين نتيجه رسيدند که 
ناشيانه و از روی تفنن بوده است و  نشانده آنھا بود عملی دستکه گيالن 

بعقيده آنھا بھتر آن بود که منافع خود را بوسيله عقد معاھده دوستی و 
ھا از مفاد وداد تأمين کنند و تا زمانی که پدرم در رأس کشور بود روس

 اقدام علنی برای تصرف قسمتی عھدنامه مزبور تخطی ننمودند و ھيچگونه
    .ور ما به عمل نياوردندکش از

    
بيست و پنج سال پس از آن تاريخ يعنی در جنگ دوم جھانی اين آزمايش 

ھا بار ديگر در اين مرزو بوم رخنه کرده و تجديد شد. در اين موقع روس
با تشکيل حزب توده مطمئن بودند که اساس مليت و قوميت ما را متزلزل 

و دولت دست نشانده در ز دني )٢۴٨۴( ١٣٢۴ند ساخت. در سال خواھ
خاک وطن ما تشکيل دادند که يکی بنام جمھوری کردستان در مھاباد مرکز 
نواحی کردنشين شمال غربی ايران و ديگری بعنوان دولت خود مختار 

 ١٣٢۴آذربايجان در ھمسايگی کشور شوروی بود. اين دو دولت در آذرماه 
ھر دو معدوم و نابود ال يکسود را اعالم نمودند و پس از وجود خ )٢۴٨۴(
دند. با وصف آن فاصله بين تشکيل و برچيده شدن بساط آنھا يکی از ش

رود و بحرانی ترين ادوار مھم و پرمخاطره تاريخ اخير ايران به شمار می
  ھا اطالعات سودمندی به دست آورديم.از روش کمونيستآن در طی 
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ملی طوايف کرد ضت نھ بنام جمھوری کرد ناميده بودند ازآنچه آن را 
ھا ايجاد کرده و رفت که در دوران جنگ اول جھانی انگليسگسرچشمه می

کردھا در خاک  ھا در دوران جنگ دوم جھانی آن را تقويت نمودند.روس
                                                                  ً ايران و کشورھای ديگر مجاور سکونت دارند و از لحاظ نژاد و زبان تماما  

يران رخنه کردند و ر اکشوھا درميان کردھای ساکن تند. روسايرانی ھس
تند نواحی شمال غربی ايران را يکی از کشورھای دست نشانده خواسمی

خود بسازند و تشکيل کشور کرد نيز برای انجام ھمين منظور بود. اميد 
روسيه اين بود که بعدھا اين دولت را توسعه داده و کردھای ساکن عراق 

ای عربی افريقا دست ورھکش ضميمه آن بسازد. و بدينوسيله به و ترکيه را
  بيابد.

  
                    ً                                          متمردين کردستان علنا  سراز اطاعت دولت مرکزی ايران برتافته و از 

شد اطاعت کردند و دستگاه دستورھائی که از خارج کشور صادر می
حکومتی و سازمان اداره خود را تحت تعليمات و حمايت دولت شوروی 

ن حکومت مظنون و ز آه اعده زيادی از افراد طوايف کرد ک تشکيل دادند
زدند ولی ديری بودند از ترس حضور نيروی بيگانه دم نمی مشکوک شده

نگذشت که برای اعاده تسلط دولت مرکزی در آن نواحی به ياری ما 
  برخاستند.

  
نشانده روسيه شوروی اما ختم غائله آذربايجان و برانداختن حکومت دست

که قبال شوارتر بود. چنانل دحا تر و در عيناستان برای ما ضروریدر آن 
ذکر شد دولت شوروی که يکی از امضاءکنندگان پيمان اتحاد سه جانبه بود 
ملتزم و متعھد گشته بود که در ظرف شش ماه پس از خاتمه جنگ کليه 

که در اعالميه نيروی نظامی خود را از کشور ايران بيرون ببرد و چنان
ھای ام قيد شده بود دولتکردهقل ش نران که قسمتی از آن را در فصل پيتھ

و روسيه و انگلستان ملتزم و متعھد شده بودند  آمريکاکشورھای متحده 
که استقالل و حق حاکميت و تماميت ارضی ايران را محترم بشمارند. بنظر 

مه و کردند که استالين مفاد عھدنامن تمام ايرانيان نزد خود تصور می
  ماند. که داده است وفادار خواھد ولیه قاعالميه را محترم شمرده و ب

  
مصادف با آخرين روزی بود که دوره  )٢۴٨۴( ١٣٢۴روز يازدھم اسفند 

گشت و در آنروز بايد نيروھای شش ماھه پس از اختتام جنگ سپری می
متفقين کامال ايران را تخليه کرده باشند و تا آن روز نيروھای انگليسی و 

ی با کمال تعجب و نگرانی رفته بودند ول رونبي ئی نيز کال از خاک ماآمريکا
کد خود وفا نکرده و نه تنھا نيروی خود را از ديديم استالين به قول مؤ

ای را پيش گرفته است که جھان آزاد را کشور ما خارج نساخته بلکه رويه
 به تکان و ھيجان انداخته است.
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ارات ز عماه اعمال حزب توده چندين دستگ )٢۴٨۴( ١٣٢۴ امرداددر ماه 
نف تصرف يز يعنی مرکز استان آذربايجان را به قھر و عدولتی در تبر

کردند و نيروی شوروی سربازان را در سربازخانه ھا زندانی نمودند. وقتی 
برای ختم اين غائله نيروی امدادی به آذربايجان گسيل داشتيم ارتش سرخ 

و مانع  اختهقف سدر قزوين و چھارصد کيلومتری تبريز نيروی ما را متو
  حرکت آنھا بطرف تبريز گرديد.

  
يافته به خود نام قالبی حزب دموکرات داد و در               ً       حزب توده مجددا  تشکيل 

در آورده برای خود  آبان ماه تمام خطه آذربايجان را تحت اختيار خود
آذرماه جمھوری خود مختار  ٢١ای ترتيب داد و روز مجلس مقننه

وری را که س شخصی بنام جعفر پيشهمجل اين آذربايجان را اعالم نمود.
ھا در کشور اتحاد شوروی به سر برده لھا و ساال کمونيستيکی از عم

وزير دولت جمھوری خودمختار آذربايجان برگزيد و بود به سمت نخست
اين شخص با کمک سربازان و اسلحه ومھمات شوروی حکومت انقالبی 

  کيل داد.د تشب بوکه در واقع دستگاه ترور و وحشت محسو

  
  

ھا با متوقف ساختن نيروی اعزامی ما به آذربايجان که برای چون روس
                                      ً                       سرکوبی آشوب آن سامان گسيل شده بود علنا  به حق حاکميت ما تجاوز 
کرده بودند اعتراضات شديدی از طرف ما و از طرف کشورھای متحده 

ی وزراانس و انگليس به مسکو ارسال شد و ھمين قضيه در کنفر آمريکا
در مسکو تشکيل گرديد نيز  )٢۴٨۴( ١٣٢۴که در ماه آذر خارجه نيز 

مطرح گرديد و اعتراض ديگری ھم دراين باره به شورای امنيت سازمان 
                 ً                                                     ملل متحد که جديدا  تشکيل يافته بود تسليم نموديم و اين اولين شکايتی بود 

ی وقع زبورھا به اعتراضات مکه به شورای مزبور رسيده بود. ولی روس
نگرند. عصر اھميت نمیغافل از اين بودند که ديگران قضيه را بیننھادند و 

نيروی شوروی از تبريز خارج شد. اين  )٢۴٨۴( ١٣٢۴اسفند  ١٢روز 
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نيرو به سمت مرز روسيه نرفته بلکه به سه ستون پخش شده و به ترتيب 
د ف چنبسوی تھران و مرز عراق و سرحد ترکيه روانه گشتند و در ظر

با واحدھای کمکی و نيروی پياده از روسيه به ايران  ته صدھا تانکھف
الذکر به دنبال نيروھای پيشين به راه سرازير شده و در سه جھت فوق

ھا در طول مرز اروپائی افتادند. مقارن اين احوال لشکر ديگری از روس
ری ه داکشور ترکيه متمرکز شده و دست به اقدامات سياسی و تبليغات دامن

ھا را اشتند که بدان وسيله موجبات ارعاب و وحشت ترکدند و اميد دز
  فراھم آورند.

  
ھا وعده داد که اگر نيروھای وزير ايران به روسدر اين ھنگام قوام نخست

خود را از ايران فراخوانند چند فقره امتياز به آنھا واگذار کند و از جمله 
با تشکيل  توصيه کند کهران ی ايوعده داده بود که به مجلس شورای مل

شرکت مختلط نفت روسی و ايران که (پنجاه و يک درصد از سھام متعلق 
به روسھا باشد) برای کشف و بھره برداری از منابع نفت شمال ايران 
موافقت کند و سه نفر از اعضاء حزب توده را در کابينه خود شرکت دھد 

را  شکايت ايران سد وبشناو حکومت انقالبی آذربايجان را به رسميت 
  برعليه روسيه از سازمان ملل متحد پس بگيرد.

  
اکنون وزير دربار شاھنشاھی است و در آن زمان سفيرکبير  که آقای عالء

دولت شاھنشاھی در واشنگتن و نماينده کشور ايران در شورای امنيت 
وزير سرپيچی کرده سازمان ملل متحد بود مصمم گشت که از دستور نخست

ج ساختن شکايت ايران از دستور شورای امنيت امتناع نمايد. وی خار و از
    ً                                          شخصا  با خارج ساختن شکايت از دستور شورای امنيت  دانست که منمی

ھا به اين امر مبادرت کرده ام و قوام ھم در اثر فشار روسموافق نبوده
مارس تشکيل شد آقای  ٢١است. دراولين جلسه شورای امنيت که روز 

اند از يانی شيوا و مؤثر که بطوريکه گفتهايران را با ب کايتء شعال
ی بوده است که ثبت تاريخ شورای امنيت شده طرح بيانات ٢٦ ترينرشيق
  نمود.

  
پنج روز بعد در جلسه ديگر شورای امنيت آقای گروميکو نماينده شوروی 
درميان تعجب حضار اعالم داشت که درظرف پنج يا شش ھفته تمام 

ای رخ ندھد از خاک ی مشروط بر اينکه اتفاق غيرمترقبهشوروھای نيرو
ارديبھشت نيروی نظامی شوروی  ١٩سرانجام در  ايران خارج خواھند شد.

 خاک ايران را تخليه کرد.
  

                                                            
  بلند و باريک، دقيق  -  ٢٦
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                                                          ً     در اين ھنگام قوام رويه عجيب وغريبی را پيش گرفت وی که ظاھرا  تحت 
در کليه امور  ه يارد کھا واقع شده بود روزی به من پيشنھاد کنفوذ روس

بگذارم و البته نظرش     ً                                           شخصا  تصميم بگيرم و يا او را در اداره امور آزاد 
آميز وی ھمان شق دوم بود. ولی مردم از سياست ماليم و رويه مسالمت

کم طوايف جنوب ايران  ،ھا چندان راضی نبودند و کمدر برابر کمونيست
کابينه وی خواستار از  ه رانيز سر به طغيان بلند کرده طرد وزرای تود

  شدند.
  

ا که از ارتش ايران فرار کرده و قوام در نظر داشت که افسران خيانتکار ر
                      ً                                     وری پيوسته بودند مجددا  به خدمت گماشته و حتی ساير افرادی که به پيشه

وری به اخذ درجه افسرى نائل شده بودند در خدمت ارتش از جانب پيشه
تاده و استدعا نمود که بدين امر موافقت ن افای مايران وارد کند. وی روی پ
دھم دستم قطع شود شان کردم که من ترجيح مینمايم ولی من به او خاطرن

  و چنين کاری را امضاء نکنم.

  
  

توان با اخذ اين رويه مسالمت کرد که میلوحی تصور میقوام در کمال ساده
ت فوق قوام را جھا ر بهھم مقام خود و ھم تماميت ايران را حفظ نمايد. نظ

و کابينه جديدی بدون  احضار نموده ودستور دادم کابينه خود را منحل نموده
شرکت اعضاء حزب توده تشکيل دھد و در ھمان موقع فرمان انتخابات 
جديد را صادر نمودم. فرمان برای تجديد انتخابات تمام کشور صادرشده 

ت و بديھی است گشیمل مبود و بطور وضوح استان آذربايجان را نيز شا
ھا اين موقع روسکه طبق دلخواه حکومت خودمختار آذربايجان نبود. در 

  در محظور عجيبی قرار گرفته بودند.
  

خواستند از حکومت دست نشانده خود پشتيبانی کنند و ھم بدين زيرا ھم می
اميد که نفت شمال ايران را به چنگ آورند با تھران روابط حسنه داشته 

  د.باشن
  

ان در اين موقع به پيروی از ندای وجدان دستور دادم که نيروئی به آذربايج
اعزام شود وشورشيان را بدون درنگ منکوب سازند. در ھمان موقع نيز 
    ً                                                          شخصا  برفراز استحکامات شورشيان پرواز نمودم تا ميزان نيروی آنھا 
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ود ده خھا ھم بکلی از ياری دولت دست نشاناين موقع روس بدست آيد. در
تبريز نيروی ما فاتحانه وارد  )٢۴٨۵( ١٣٢۵آذر  ٢١ست کشيدند و روز د

شد و حکومت شورشيان سرنگون گرديد و سران ياغی و گردانندگان آن 
  بساط نيز به کشور روسيه فرار کردند.

  
خواھی خواه تبريز و رضائيه که در تاريخ کشور در آزادیمردم آزادی

لی آذربايجان در حقيقت پيشقدم پوشاومت مشھورند درامر برانداختن حک
ی از سربازان کمونيستی را از بين بردند و بودند. مردم اين دو شھر بسيار

ھائی ھا ريخته و کمونيستشد به زنداناگر نيروی نظامی ايران مانع نمی
در ھمين موقع نيز نيروی ارتش  ساختند.را که در زندان بودند معدوم می

رد و ساکنين محلی کردستان حکومت پوشالی يف کطوا ايران با کمک افراد
  داخت.ردستان را نيز برانک
  

کنم. روزی قضيه ای را که در آن ايام حادثه خيز رخ داد ھرگز فراموش نمی
سفيرکبير شوروی در تھران تقاضای شرفيابی فوری نمود و من به او بار 

ان با لحن بايجآذر دادم. ھنگاميکه بار يافت نسبت به اعزام نيروی نظامی به
 ين عمل، صلح جھانتھديد آميزی اعتراض نمود و اظھار داشت که ما با ا

ايم و بنام دولت متبوعه خود از من که شاھنشاه  و را به خطر انداخته
فرمانده کل نيروھای ايران بودم تقاضا داشت نيروی خود را فراخوانم. من 

ر آذربايجان ال دبه حبه او گفتم مسئله برعکس است و اوضاعی که تا 
آنگاه از قبول تقاضای خطر انداخته است.  حکمفرما بوده صلح جھان را به

او امتناع کردم و تلگرافی را که ھمان ساعت از طرف استاندار حکومت 
پوشالی آذربايجان رسيده و حاضر بودن شورشيان را برای تسليم بالشرط 

توانست مطلبی عنوان نمی ديگرداد به او ارائه دادم. سفيرکبير که اطالع می
  ت.کند و مبھوت گشته بود اجازه مرخصی خواس

  
دولت شوروی ھنوز اميدوار بود که مجلس شورای ملی ايران قرارداد نفت 
پيشنھادی قوام را تصويب کند ولی مجلس شورای ملی که تازه گشايش 
 يافته بود چندان عجله ای در تصويب اين قرارداد نداشت و سرانجام در

مجلس شورای ملی ايران باتفاق آراء قرارداد  )٢۴٨۶( ١٣٢۶مھر  ٣ روز
  را رد کرد. مزبور

 
                    ً                                                 قضيه آذربايجان واقعا  يکی از سوانح و اتفاقات تاريخی خاورميانه در دوره 
معاصر است زيرا مقاصد روسيه استالينی بعد از جنگ برای اولين بار در 

در آذربايجان کرد و روی ه شوآذربايجان ظاھر و برمال گرديد. آنچه روسي
سازمان مورد بحث قرار گرفت دنيای جزئيات آن در جلسات شورای امنيت 
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آزاد را تکان داد و نخستين بار مردم نقاط مختلف گيتی را به امپرياليسم 
  ھا بيدار و ھوشيار ساخت.کمونيست

  
کنم مورخان آينده گيتی تصديق کنند که جنگ سرد در واقع و تصور می

نيز به  ز ايران آغاز شد و اگرچه عالئم آن در نقاط ديگر گيتیمر ااالنفس
خورد نخستين بار آثار اين طرز جنگ بطور آشکار در کشور ايران چشم می

نيز اولين بار در  آمريکانمايان گرديد. در خالل قضايای آذربايجان دولت 
جب م موتاريخ شيوه رھبری را در خاورميانه به کار برد و اين قضيه مھ

ه از بالی د که اصول ترومن که موجب رھائی کشورھای يونان و ترکيش
امپرياليزم کمونيزم گرديد در آذربايجان به موقع اجرا درآمد و راه را برای 

  تحقق عقيده و نظريه آيزنھاور صاف و ھموار نمود.
  

اھميت وقايع مزبور بقدری آشکار است که ملت ايران روزی را که مصادف 
و از  له عظيم است بنام روز آذربايجان عيد ملی اعالم نمودهغائ اين با ختم
به اين طرف ھمه ساله در آنروز به ياد نجات  )٢۴٨۵( ١٣٢۵سال 

گيرد و به عقيده آذربايجان و اعاده حق حاکميت ما بر آن خطه جشن می
 من نه تنھا ايرانيان بايد پيوسته به ياد اين روز باشند بلکه تمام ملل آزاد

  ز بايستی اين واقعه تاريخی را بخاطر سپرده و فراموش ننمايند.ن نيجھا
  

به جنبش و ھيجان درآمد و تمام افراد و طبقات مردم از آن  ايران بواقع
واقعه درس عبرت گرفتند وبه ھر وسيله و در ھر مقام و مکانی که بودند 

ی محل مراتب وفاداری خود را نسبت به من اظھار داشتند. کمونيست ھای
ر پيشه کرده و منتظر بروز عالئم و تزلزل و ھرج ومرج اوضاع نشستند صب

اگر چنان وضعی پيش آيد، آن آتش را دامن زنند و از آن  رزو کهبه اين آ
نتيجه نماند زيرا در برداری کنند و صبر آنھا ھم بیبه نفع خويش بھره

که نانلی چقيمتی به چنگ آنھا افتاد ودوران زمامداری مصدق فرصت ذی
آسائی بمدد خداوند توانا و تنھا به ياری ذات ذکر شد با وضع معجزه

  ٢٧ کرد رھائی يافتيم.نش از اين بالی بزرگ که ما را تھديد میچوبی
  

 ٢٨درگذشت و مصدق ھم روز  )٢۴٩١( ١٣٣١اسفند  ١۴استالين روز 
 سقوط نمود. با درگذشت استالين دوره نوينی در )٢۴٩٢( ١٣٣٢ امرداد
ز عصر تازه در کشور ايران شور روسيه باز و با برافتادن مصدق نييخ کتار

که ذکر شد روابط ما با اتحاد شوروی رو به بھبودی آغاز گرديد و چنان

                                                            
» خداوند«به نام البته کمال شکسته نفسی است که شخصی درايت و اراده شخصی را  -  ٢٧

ر شاھنشاه در باره آذربايجان سرسختی و رشادت نشان نداده بودند ايران امروز بدون اگ بنويسد.
  بود.» سر«
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نھاد. مبلغين روسی ديگر از حمايت حزب غيرقانونی توده دست برداشتند 
ن يد مگونه تمايلی را برای ھمکاری با من و دولت جد و دولت روسيه ھمه

  راز داشت.اب
  

بنا به دعوت دولت اتحاد جماھير شوروی من و  )٢۴٩۵( ١٣٣۵درسال 
ملکه ثريا به روسيه مسافرت رسمی نموديم و از ما پذيرائی شايانی به 
عمل آوردند و فرصتی برای ديدار بسياری از نقاط آن کشور بدست آمد و 

لف و ورشيبيل يدا شد که با خروشچف و ساير ھمقطاران وی از قمجالی پ
  کراتی بی پرده و صريح به عمل آيد.بولگانين و ميکويان و شپيلف مذا

  
ھا مدعی بودند که سياستشان براساس ھمزيستی مسالمت آميز و عدم روس

پرسيدند، با اين وصف به چه مداخله در امور ساير کشورھا است و می
را بايد آن  علت ايم؟ من در جواب گفتم کهعلت ما به پيمان بغداد ملحق شده

انان خود با مطالعه روابط بين کشورھای ايران و روسيه پيدا کنند و به ميزب
اند ھا در طی چندين قرن ھمواره سعی و کوشش داشتهيادآور شدم که روس

 ١٩٠٧که از راه ايران به طرف جنوب ايران پيشروی نمايند. در سال 
دم ايران را از ی مرطلبميالدی به خاک ايران وارد شدند تا نھضت مشروطه

ايران اقدام  گ اول جھانی باز به تجاوز نسبت بهبين ببرند. در دوران جن
ھای جنگ دوم جھانی با آنکه کردند و نبايد فراموش کنند که در طی سال

ھای دوستی بين دو کشور برقرار بود به کشور ايران حمله آوردند عھدنامه
نشانده خود ت دست دول س يکاقدام به تأسي )٢۴٨۴( ١٣٢۴و در سال 

ايران مجزا سازند  نمودند تا بدينوسيله استان زرخيز آذربايجان را از کشور
و زير سلطه خويش درآورند. خروشچف و ساير ھمقطاران وی خود را 
مسئول تجاوزات مزبور ندانسته و گفتند که اين وقايع پيش از زمان 

 زمامداری آنھا بوقوع پيوسته است.
  

که کشور وی اشتباھاتی کرده ولی اظھار داشت که  کرد ترافخروشچف اع
ت او و ساير اوليای امور کشور روسيه که در ملت ايران بايد به حسن ني

آن محل حضور داشتند اعتماد داشته باشد. من به خروشچف اطمينان دادم 
که احساسات دوستانه ما ايرانيان نسبت به وی و مردم روسيه بسيار زياد 

ساختم که اگر بشر از تجربيات گذشته درس عبرت  نشانخاطراست ولی 
خواست بداند که چگونه ست. خروشچف مینگيرد نمونه کمال سفاھت او

ھا نيز عضو آن ممکن است دولت ايران عضويت پيمان بغداد را که انگليس
ھا نيز در جنگ دوم جھانی در ھستند قبول نمايد در صورتيکه انگليس

بودند و پيشنھاد تجاوز ھم اول از طرف آنھا قصر ان متجاوز به کشور اير
ھا اقال در سر موقع به وعده خود وفا نموده در پاسخ گفتم انگليس شده بود.

  ھا از اين عمل نيز امتناع کردند.و کشور ايران را تخليه نمودند ولی روس
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خروشچف درباره آنچه به نظر وی جنبه تھاجمی و نظامی پيمان بغداد بود 
کرده است گفت که وی در اوائل امر چنين استنباط میو میکرد بت میصح
                          ً                        کيفيت نظامی ندارد ولی بعدا  متوجه شده است که تصورش  يمان مزبورکه پ

است. در جواب توضيح دادم که در جلسات پيمان، مذاکرات مربوط  خطا بوده
له دوسلسبه دفاع در اطراف جبال البرز و الوند بوده است و ھيچيک از اين 

  ه در خاك روسيه واقع نشده و ھـردو در ايران است.کو
  

ق کرد که ايران قصد تجاوزی به کشور روسيه خروشچف باالخره تصدي
ندارد ولی اظھار داشت که دولت معظمی ممکن است ما را برخالف ميل 
خود وادار سازد که کشور خود را برای حمله به روسيه دراختيار آن 

                                    ً    شايد ما برای انجام ھمين منظور اجبارا  به د که ظر کربگذاريم و اظھار ن
من با کمال تأکيد پاسخ دادم که ما به پيمان اين پيمان ملحق شده باشيم. 

ايم الحقوق ملحق شدهبغداد به صرف اراده خود و بعنوان شريک متساوی
و ھيچکس ما را مجبور به الحاق نکرده و اگر چنين فشاری به ما وارد 

کرديم و اضافه کردم که ما ھرگز اجازه مقاومت میل آن مقاب شده بود در
ا برای اجرای مقاصد تجاوزکارانه برخالف روسيه نخواھيم داد که کشور م

شوروی مورد استفاده قرار گيرد و به خروشچف قول سربازی دادم که تا 
مدتی که من بر تخت سلطنت ايران ھستم کشور من به ھيچوجه با تقاضای 

روسيه شوروى موافقت نخواھد کرد و شريک در خالف نه برتجاوزکارا
  چنين عملی نخواھد شد.

  
ف و ھمکاران وی با کمال گشادگی خاطر گفتند که به اظھارات من خروشچ

کرد اعتماد کامل دارند و طبق پيشنھاد آنھا اعالميه مشترکی که حکايت می
سبات د مناانمذاکرات در محيط دوستانه صورت گرفته و ھردو طرف مصمم

  مابين را تحکيم نمايند، صادر نموديم.فی
  

مذاکراتی که با سران کشور شوروی به عمل آوردم راه را برای عقد يک 
ھا به طريقی سلسله قراردادھای بعدی باز نمود. اختالفات مرزی ما باروس

که به نفع طرفين بود حل و فصل گرديد و در ضمن بعضی قراردادھای 
ی صادراتی و وارداتی خود از راه روسيه به االھاسال کترانزيتی برای ار

اروپای غربی و غير آن منعقد ساختيم و موافقت کرديم که از آب 
ھای ارس و اترک که در مرز مشترک روسيه و کشور ايران جاری رودخانه

توان متجاوز از دويست ھزار جريب زمين باير و ھستند و از آب آن می
     ً                              شترکا  استفاده بشود. بازرگانی ما با مود مزرع نيزرع اطراف را کشت ولم

د شوروی بسط و توسعه يافت و مسابقات ورزشی دوستانه ترتيب داده اتحا
شد و نمايندگان مجلس شورای ملی ما به کشور روسيه رفته و نمايندگان 
مجلس آنھا ھم به ايران آمدند و در راه تحکيم روابط فرھنگی بين دو کشور 
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د که مقارن با انقالب روسيه بو ١٩١٧از سال  شايد آمد ومجاھدت به عمل 
تا آن تاريخ روابط دو کشور اين قدر دوستانه نشده بود. به ھمين کيفيت با 
ساير کشورھای بلوک کمونيست نيز روابطی برقرار نموديم، با وصف آنچه 

آميز خود را از سر گرفتند: ھا سياست تحريکگفته شد دو سال بعد، روس
ايران  نين روسی ضمن اعالميه خود کشورھای ترکيه وورشي ارشالمثال م

را تھديد نمود که ممکن است بوسيله موشک، ھر دو کشور معدوم گردند 
و اين اظھار اطمينانی را که خروشچف درباره سياست خارجی شوروی 
داده و گفته بود که از آن پس فصل جديدی در تاريخ سياست روسيه باز 

 داد.جلوه خواھد شد مشکوک 
  

گونه دھند که ايناجازه می ھا به مأمورين مسئول خود     ً         واقعا  وقتی روس
مطالب بر زبان جاری سازند از ما چگونه انتظار دارند که سخنان نرم و 

  آميز باور کنيم؟ماليم آنھا را درباره ھمزيستی مسالمت
  

ان ھا جسارت کرده و از اينکه ساختمان راه آھن تھرروس به ھمين نھج،
ٔ           نبه  اقدام سوقج را تمام کرده بوديم اعتراض نموده به آن مشھد به الجيشی   
ھائی که ساخته الرقاب گيتی باشند از فرودگاهدادند و مانند آنکه مالکمی
کردند که برای استفاده ھواپيماھای نظامی است و نسبت شد، انتقاد میمی

ھای گاهه پاير تھيشد معترض بودند که به منظوبه بنادری که ايجاد می
  ٢٨ دريائی تأسيس گشته است.

  
الب ناروا اصول ادب را متزلزل کرده و تجاوزی آشکار به حق اين مط

ھا در داخل و خارج دانيم که روسحاکميت و استقالل ما بود. ما بخوبی می
ھا و بنادر از کشور خود مشغول ايجاد راه آھن و ساختمان فرودگاه

ای ا در باب اين اقدامات اعتراض و حملهه آنھرگز بباشند، ولی آيا ما ھمی
کنند که در اين قسمت از گيتی تنھا ھا نزد خود تصور میايم و آيا روسدهکر

توانند وسائل جديد، مواصالت داشته باشند؟ آيا ميل آنھا اين است آنھا می
که ما به وضع قرون وسطی بر گرديم؟ البته اظھار آنھا درست است که 

استفاده  ھا و بنادر ما موردسات راه آھن و فرودگاهتأسي ضرورتھنگام 
کند ولی ھا صدق مینظامی قرار خواھد گرفت و ھمين امر ھم درباره روس

  آيا آنچه برای يک طرف روا است برای طرف ديگر روا و جايز نيست؟
  

                                                            
کشور ھای آمريکا؛ اسراييل، عربستان وبرخی  ٢٠١٩تا  ٢٠٠٠امروز در بين سالھای  -  ٢٨

ای اروپايی ھرگونه ساخت و ساز نظامی در کشور ايران را متھم به چيزی ميکنند که کشور ھ
در کشور باشد، تماميت ارضی و استقالل ملی  یزمان ميکردند. مھم نيست چه رژيمآن روس ھا 

  کشور ھمواره ناسيوناليسم مثبت ھر ملت به حساب می آيد.
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اعضاء  ،پيش آمد )٢۴٩٧( ١٣٣٧پس از کودتای کشور عراق که در سال 
    ً مصرا   آمريکاو از دولت کشورھای متحده ه دادند ل جلستشکي پيمان بغداد

تقاضا کردند که در پيمان مزبور شرکت جويد. با آنکه دولت کشورھای 
ھای پيمان مزبور را دارا بود ولی از عضويت اکثر کميته آمريکامتحده 

مود که الحاق به پيمان بغداد فعال خودداری کرد و در عوض پيشنھاد ن
ورھای ترکيه و پاکستان و ايران منعقد به با کشدوجانفاعی ھای دپيمان

گانه متعھد گردد که اگر يکی از کشورھای سه آمريکاسازد و بموجب آن 
المللی قرار گيرد به کمک آنھا نامبرده مورد حمله نيروھای کمونيزم بين

  اقدام کند.
  

ه اد شدشديم قرارداد پيشنھما نيز با دوستان ترک و پاکستانی خود مصمم 
  را قبول و امضاء کنيم. آمريکابا 
  

ھا از اين موضوع استحضار يافتند يادداشتی حاکی از ھنگاميکه روس
اعتراض سخت برای ما فرستادند و برخالف سنن و رسوم ديپلماسی قبل 
                          ً                                         از آنکه اعتراض خود را رسما  به ما تسليم کنند در راديوھا پخش کردند و 

                    ً اعتراض مزبور را شخصا   که مفاد دادندستور فير خود در تھران دنيز به س
به نمايندگان مجلسين ايران برساند. در آن موقع ما با کمال صداقت، به 

ھا گفتيم که عمل آنھا خطر اين را دارد که اشتباھات گذشته که منجر روس
م به تيرگی روابط طرفين شده بود تکرار شود و به آنھا خاطر نشان نمودي

ه در اختيار دارند ھراس آنھا از عظيمی ک گرف وسلح شکه با آن نيروی م
سازمانھای کوچک دفاعی ما دور از عقل سليم است و خاطرنشان کرديم 
که صالح و نفع طرفين در آن است که ھمان سياست دوستی و وداد قبلی 

 موجود بين دو کشور ادامه داشته باشد.
   

ه وجانبه بداد دقرار لوگيری ما از امضاءھا برای جاقدام ديگری که روس
ھائی برانگيخته و بوسيله آنھا وعده عقد اند، اين بود که واسطهعمل آورده

ھای ھنگفت اقتصادی دادند. در عين المدت عدم تجاوز و کمکقرارداد طويل
حال قرارداد دوجانبه به شکلی که اول پيشنھاد شد آن مفھومی را که 

ميزان مھمات  زم بود وای الھانتشد نداشت و فاقد ضمخواستيم داشته بامی
رسيد نيز کافی نبود و چون خود را از حيث جنگی که برای کشور ايران می

نيروی نظامی بسيار ضعيف يافتيم و ضمانت ھائی که ساير کشورھای عضو 
ناتو از آن برخوردار بودند به ما داده نشده بود به خود اجازه داديم که 

  د مذاکره شويم.ھا  وارا روساوز بقاد قرارداد عدم تجدرباره انع
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ھا در اين موقع مرتکب خبطی شدند و مدت دو ھفته در اعزام روس
نمايندگان خود تاخير نمودند و در خالل آن مدت شرايط مندرج در پيش 
نويس قرارداد دوجانبه به نحوی که موجب رضايت ما بود تغيير يافت. وقتی 

کيفيت که برای  دند بدينتکب شری مررسيدند اشتباه ديگ ھانمايندگان روس
آغاز مذاکرات تقاضا کردند از پيمان بغداد خارج شويم و ھرچند وقتی 
مقاومت سخت ما را در برابر آن تقاضا ديدند منصرف شدند ولی اصرار 

  داشتند که از امضاء قرارداد دوجانبه خودداری کنيم.
  

در نظر  تجاوزعدم  درقبال عقد قراردادھا در اينجا متوجه شديم که روس
دارند ما را از متفقين خود جدا سازند و نه تنھا اصرار داشتند که ما از عقد 

نويس قراردادی که برای ھا منصرف شويم بلکه پيشئیآمريکاقرارداد با 
کردند حاوی موادی بود که مناسبات ما را با دوستان عدم تجاوز پيشنھاد می

د از نيروی که ھرچن گرديدواضح ساخت. برای ما می خود بسيار ضعيف
ھای متحدين خود راضی نبوديم بھتر نظامی خود و آمادگی آن و از کمک

آن است که پيوند خود را با دوستان خود قطع نکنيم و تسليم امری نشويم 
آورد. مذاکرات عقد قرارداد که به استقالل و حاکميت ما لطمه وارد می

ن آنھا بدون اطالع نمايندگايد و ی نرساعلل فوق به نتيجهھا باما به روس
  از ايران خارج شدند.

  
رويه روسيه در مورد لطمه زدن به آزادی ما ادامه يافت و ديری نگذشت 
که به حمالت راديوئی بر ضد ما مبادرت و از دستگاه راديوئی دولتی خود 

ھرگونه سخن جعل و يک سلسله گفتار به زبان فارسی پخش نمودند و از 
خانواده من کوتاھی نکردند. چند ماه  و دولت ايران وکشور باره دروغ در

نامد سخنانی موھن بعد از ايستگاه ديگری که خود را صدای ملی ايران می
پخش کردند. بر ما بخوبی معلوم است که اين ايستگاه درقسمت جنوبی 

که ما از محل آن  دانندھا ھم بخوبی میکشور روسيه واقع شده و روس
پخش تبليغات فضايح و عاميانه و ھرزه  ستگاه به نشر واين دتيم. مطلع ھس
آميز قناعت نکرد بلکه  مردم کشور را به قيام بر عليه دولت اغوا و وقاحت

گونه کردند که اينالنفس تصور مینمود. برخی از مردم بدبين و ضعيف
شود ولی قضيه برعکس یھا موجب تزلزل روحيه ملت ايران مسخنرانی

دل و م کشور را با يکديگر متحد و يکيغات خالف، مردن تبلو اي بود
جا مستحکم گرديده بود که دستور دادم زبان ساخت و اين وحدت تا بدانيک

                                  ً             ھا را از ايستگاه راديو ايران مجددا  پخش کنند تا ھای روسمتن سخنرانی
آن واضح است و برخالف   ٔ                                   عده  کثيری از مردم کشور سخنانی که کذب 

  شده بشنوند.گفته رشان کشو
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ھا در شھر مرزی جلفا طريق ديگری برای تبليغات تعرض آميز خود روس
وسيله دست به پيدا کرده و در کنار مرز خود بلندگوھائی نصب و بدان

ما ھم بعنوان تبليغات سوء زدند، اما از اين کار نتيجه معکوس گرفتند. زيرا 
تلخ و  اديم و حقايقرار دخود قبلندگوھائی در کنار مرز  مقابله به مثل
ای را به گوش مرزنشينان روسی رسانديم. زمامداران روسيه ناراحت کننده

شود مردم را از شنيدن اخباری که از راديوھای کشورھای خارج پخش می
ھای اند و مبالغ ھنگفتی برای ايجاد پارازيت در امواج دستگاهممنوع کرده

موج ھيچ ھای مردم عادی راديود که کننه صرف نموده و سعی میگيرند
اما صدای بلندگوھای ما به گوش ھمه  کشوری جز کشور روسيه را نگيرد.

رسيد ومردمی که ھيچگاه در عمر خود از لذت آزادی برخوردار نشده می
اين وضع برخالف ميل مقامات روسی بود  شنيدند.بودند سخنان ما را می

کلی دست ز اين مبارزه به و ارداشتشت که بلندگوھای خود را بو ديری نگذ
 کشيدند وما ھم بلندگوھای خود را خاموش کرديم.

  
  علت اينکه روسيه شوروی بر ضد ما به چنين عملياتی اقدام کرد چيست؟

  
ھای موجود بين دانند که عمليات آنھا برخالف مقررات عھدنامهھا میروس

ن بود که درميای ھم دو کشور است و بخوبی آگاھند که حتی اگر قراردادھائ
نمود آن قراردادھا بموجب منشور سازمان آنھا را به چنين رفتاری مجاز می
منشور مزبور تمام  ١٠٣ا طبق مفاد ماده ملل متحد لغو و باطل است. زير

المللی که مفاد آنھا مخالف ومتناقض با مفاد ھا و قراردادھای بينعھدنامه
  ست.اطل او و بھر قسمتی از منشور ملل متحد باشد لغ

  
 )٢۴٨۶( ١٣٢۶ھا خاطر نشان ساخت که خودشان در سال بايد به روس

ھای پيشنھادی به سازمان ملل متحد تسليم نمودند که از ھرگونه فعاليت
می يتبليغاتی که صلح جھانی را به خطر اندازد جلوگيری شود و بموجب تصم

ھر د که گردي که مجمع عمومی سازمان ملل متحد باتفاق اتخاذ نمود مقرر
ٔ              احتماال  مقدمه  تھديد و نقض                                      ً     گونه تبليغات از ناحيه ھر کسی که عمدا  و يا      ً      

اند که کردهھا فراموش صلح و يا تجاوز باشد ممنوع گردد. آيا روس
اند؟ و آيا خودشان نبايد خودشان در آن زمان از طرفداران اين مقررات بوده

  ٢٩ يزند؟کنند بپرھاز آنچه ديگران را از آن منع می
   

                                                            
کشوری در ھيچ زمانی نبايستی تالش يا بربنياد ھمين ماده از منشور سازمان ملل، ھيچ  -  ٢٩

ميالدی آمريکا  ٢٠١٩اما ميبينيم در سال . تبليغاتی که صلح جھانی را به خطر اندازد پيشه کند
رييس جمھور و وزيرخارجه اش مرتب برای کشور ھايی مانند  )حتاھاتا ( و ھمپيمانانش و 

  ايران، سوريه، ونزوئال و وو  چنين تھديد ھايی را روا ميدارند.
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من از اين تشنج غير الزمی که بين دو کشور بوجود آمده بسيار متاسفم. 
ست که آيد ولی وظيفه من آن ا        ً                            من واقعا  از مردم روسيه بسيار خوشم می

استقالل کشور خويش را حفظ کنم. من ھيچ دليل الزمی برای به ھم خوردن 
ايی را لهمعام ھمان بينم و اگر مثال روسيه با مامناسبات بين دو کشور نمی

داشت تيرگی مناسبات بين ما و ھمسايه شمالی کرد معمول میکه با ترکيه می
  رفت.ما از ميان می

  
روسی ما بايد اين نکته را بدانند که دنيای تمام مردم جھان حتی رفقای 

ای که اعمال شود قبول نمايد. امروزه حاضر نيست تجاوز را از ھر ناحيه
که برای نجات آذربايجان کوشش  )٢۴٨۵( ١٣٢۵ال وضع روزگار از س

کرديم تغيير کرده است. در آن زمان قضيه ايران آنطور که منتظر بوديم می
                    ً در تھران به من صريحا   آمريکانگرفت و سفير  مورد توجه ملل متحد قرار

اظھار داشت که دولت متبوعه وی حاضر نيست برای نجات ايران وارد 
  نبرد شود.

  
                                                 ً نزد خود انديشيدم که اگر درآن موقع حمله نکنم مسلما  در ن من با وصف آ

تر شده و به ما حمله خواھد کرد. در آن موقع طلب نيرومندنيروی تجزيه
کشد ولی دانستم عاقبت کار به کجا مینمیيت چندان زياد نبود و اميد موفق

وم با خود گفتم مرگ با شرف و افتخار بھتر از نابودی استقالل زاد و ب
  . و بار ديگر خداوند بزرگ به ياری من برخاست.تاس
   

احساس  )٢۴٨۵( ١٣٢۵امروز ملت ايران و من کمتر از ايام بحرانی سال 
  کنيم.تنھائی می

  
عقيده عمومی جھان اين است که بر عليه ھر گونه تھديدی که نسبت به 

اتم  صلح جھان پيش آيد بايد اقدام فوری و شديد به عمل آيد. در اين عصر
ی به عمل آيد بدون دانند که ھر تجاوزی که نسبت به کشورگيتی میمردم 

ترديد تمام کشورھای ديگر را به خطر خواھد انداخت. امروز سازمان ملل 
متحد نيرومندتر شده و ايجاد نيروی پليس سازمان ملل متحد از لحاظ 

 کشور حالاصولی و عملی مورد قبول جھانيان واقع گرديده است و در عين
دوستان ھوشيار و  ن در نتيجه عقد قراردادھای دفاعی دوجانبه باايرا

نيرومند خود بيش از پيش حامی و پشتيبان پيدا کرده است و تمام اين 
 قراردادھا با روح و مقررات منشور سازمان ملل متحد کامال منطبق است.

  
ده اده شبا اين ترتيب مبنای سياست خارجی ما بر تجربيات بسيار عملی نھ

طرفی اخذ طريق بی ت، زيرا در طی جنگھای جھانی اول و دوم سفاھتاس



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------ƒˆ‚ ---------------------> 
 

الجيشی که داريم به عيان مشاھده کرديم و در ھر دو جنگ را با وضع سوق
طرفی ما مانع تجاوز بيگانگان به خاک  وطن ما نگرديد و پس از ھر بی

ٔ                                 جنگ نيز کشور ما عرصه  کشمکش بين منافع بيگانگان گرديد.                      
  
که  امداری مصدق ضعف سياست خارجی منفی ما موجب شده زمدور رد

در کشور ما نفوذ بيگانگان و تحريکاتی که از آنسوی مرز ايران ھدايت 
ای گرائيديم که مظھر                                 ً            شد، توسعه يابد. بدين جھات متدرجا  بسياست تازهمی

حيات و روح زنده کشور ما باشد و من آن را سياست ناسيوناليسم مثبت 
  ام.دادهنام 

  
خورد الزم ياد به گوش میچون امروز کلمات ناسيوناليسم و امپرياليسم ز

است به مفھوم واقعی اين دو واژه و اصطالح پی ببريم. تعريف و تعبيری 
عالقه و حمايت «شود ھای معمولی از واژه ناسيوناليسم میکه در فرھنگ

از واژه  جين نھه بھمتعريفی ک». از منافع ملی يا اتحاد و استقالل ملی است
حمايت از طريقه توسعه و بسط  سياست کوشش يا«شود امپرياليسم می

  ».تسلط يک کشور يا يک امپراتوری است
  

اينک بايد ديد با دو تعريف فوق اصطالح ناسيوناليسم مثبت را چگونه بايد 
ناسيوناليسم مثبت با فکر شود. تعريف نمود و چه عملی از آن مستفاد می

کشور تقالل سياسی و اقتصادی ای است که حداکثر اسرويه رت ازمن عبا
برای ما ايرانيان  را بطوريکه با منافع آن کشور موافق باشد تأمين نمايد.

گيری و جدائی ندارد بلکه معنای آن اين ناسيوناليسم مثبت مفھوم گوشه
ھای کشورھای ديگر ھر قراردادی است که بدون توجه به اميال و سياست

خواھند ور ما باشد منعقد سازيم و از تھديدات کسانی که میفع کشبه ن که
  برای ما رفيق انتخاب کنند، نھراسيم.

  
ما تنھا از نظر اصول مبھم و بخاطر اينکه با کسی متحد باشيم وارد عقد 

شويم بلکه منظور ما از ھر اتحادی تأمين منافع آشکار ماست. اتحاد نمی
رب علمی و فنی آن حاضريم از تجايم و پذيرما دوستی ھر کشوری را می

استقالل کشور استفاده کنيم به شرط آنکه چنين دوستی و ودادی به منافع يا 
دھد که از آنچه در ما لطمه وارد نسازد و اين رويه به ما آزادی عمل می

شود به مراتب ھای مختلفی ھستند مشاھده میکشورھائی که اسير فرضيه
ھای سازمان ملل طرفدار جدی اصول و آرمان ماحال  در عين بيشتر است.
  متحد ھستيم.
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و با دوستان خود بدون طرفی منفی متکی نيستيم ما به سياست سست بی
ورزيم  و از آنھا نيز ھمين رفتار را نسبت به پوشی و ريا دوستی میپرده

 خود انتظار داريم و اگر بعضی از کشورھا از رفتار ما در خشم شوند و به
ھديد ما اقدام کنند نسبت به آنھا رويه منفی پيش نگرفته و رفتار ن و تتوھي

ما جغد نيستيم که از فراز ويرانه دھيم. زيرا خود را نسبت به آنھا تغيير نمی
. بعبارت ديگر ما از آن کسانی نيستيم که از باالی به ناله و ندبه بپردازيم

داخته و ھمه را ئی پرسزاگوالمللی به ناھا و از پشت راديوی بينمناره
مقصر وانمود کنيم و خود در فقر و فاقه بسر بريم و با فالکت و ضعف 

شويم و تر میيم. برعکس ما روز به روز نيرومندتر و مرفهوزگار بگذرانر
ترين احساسات ريزيم حقيقیھای نوين در کشور میدر عين آنکه بنيان طرح

  يم.نمائپرستی و ناسيوناليسم را حفظ میميھن
  

که قبال ذکرشد کشور ای نيست و چنانھيچوجه رويه تازهامپرياليسم به
طور ھر چند توری حقيقی جھان بود. ھمينشاھنشاھی ايران اولين امپرا

رود، ولی ھمه ناسيوناليسم امروز نيروئی عظيم در جھان به شمار می
ن را ايرا مردم دانند که اين فکر نيز تازگی ندارد زيرا فکر ناسيوناليسممی

از زمان کورش کبير به جنبش و ھيجان آورده است و ھمين روح 
را برانگيخت  آمريکاد مستعمره نشينان ناسيوناليسم بود که چندين قرن بع
 را تشکيل دھند. آمريکاکه دولت مستقل کشورھای متحده 

  
در چند سال اخير نيز امواج خروشان ناسيوناليسم، کشورھای خاورميانه 

تی را که از حيث امور سياسی و اقتصادی کمتر توسعه يافته اط گيير نقو سا
ھم مانند امپرياليسم پيچيده است.  د فراگرفته است. عنوان ناسيوناليسمبودن

ھا و ترقيات شگرف راھبری ناسيوناليسم حقيقی کشور را به پيشرفت
 آمريکاکه قسمت بزرگ ترقيات مھم مردم کشورھای متحده کند، چنانمی

کارھای بزرگی که ن روح ناسيوناليسم واقعی است و ھمچنين ن ھميمرھو
که وی  ن ناسيوناليسم حقيقی بود                          ً           بدست پدرم انجام يافت تماما  در پرتوھمي

فرد ملت ايران بوجود آورده بود. از طرف ديگر اگر ھمين  ،در نھاد فرد
 ھای خارجی موردروح ناسيوناليسم بوسيله خائنين داخلی و يا دولت

توان تسلط شود که میای میه ماھرانه قرار گيرد مانند پردهستفادسوءا
  پنھان نمود.امپرپاليسيمی و فنای قوميت و مليت را در پشت آن 

  
دستياران وی مانند زنان به ناله و ندبه پرداخته و ھنگامی که مصدق و 

ھا ايراد آميزی بر عليه انگليسھای تند و جنونوار سخنرانیديوانه
کردند که پرستان واقعی در بدو امر تصور میسياری از ميھندند بنمویم

پرستان زمان ميھنھا مظھر روح ناسيوناليسم است ولی مرور آن سخنرانی
ھای کشور را بروی عوامل که مصدق در حقيقت دروازه را متوجه ساخت
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امپرياليسم گشوده است. سياست منفی مصدق باعث ايجاد اختالل و آشفتگی 
و اقتصادی گرديد و برای عمال بيگانه فرصت بسيار مساعدی  سياسیعظيم 

ھنگام که پدرم برای اجرای مقاصدی که داشتند فراھم ساخت و در ھمان 
پرداخت مصدق مشغول عوامل امپرياليسم در ايران میکن کردن به ريشه

ی بردارتھيه زمينه مساعد برای نمو امپرياليسم بود که در موقع خود بھره
   ار نکردند.فروگذآن 
  

تر نيست که در دنيا ھيچ عملی برای يک فرد يا يک ملت از اين خطرناک
. وقتی درست اسير احساسات شخصی و مقھور خودپرستی خويش باشد

ھا بينيم من بيش از مصدق برای کينه و عناد نسبت به انگليسدقت کنيم می
را مجبور به پدرم ھا سدالئل موجه داشتم. زيرا مگر نه آن بود که انگلي

ترک سلطنت و کشور کردند؟ مگر آنھا نبودند که در جريان جنگ دوم 
ھا را به کشور ما خوش رود روسجھانی برای تکميل تجاوز خودشان و

  ٣٠ مد گفتند؟آ
  

زد ولی روزی که مصدق در حرارت احساسات شخصی خويش جوش می
شد بيان    ً بقا  که سامن به فکر حفظ منافع بزرگ کشور بودم. چنان

ھا فرصتی که آرزوی آن ناسيوناليسم منفی مصدق نه تنھا برای کمونيست
 ھا اجازه دادگفت به انگليسلکه بعکس آنچه میرا داشتند، فراھم ساخت ب

  که در سياست ايران بيش از پيش نفوذ پيدا کنند.
  

                                                    ً            اگر رفتار مصدق به ناسيوناليسم تفسير و تعبير شود قطعا  بايد اصطالح 
. قدر مسلم اين است که سياست ز برای ناسيوناليسم حقيقی برگزيدای نيتازه

مصدق کامال منفی بود و ھيچ ربطی با ناسيوناليسم مثبت نداشت و 
ده من برای امتياز بين رويه منفی مصدق و ناسيوناليسمی جھت به عقيبدين

سيار پرستان حقيقی است اصطالح ناسيوناليسم مثبت بکه مورد عالقه ميھن
  د خواھد بود.سودمن

  
در بسياری از کشورھا که اکنون احساسات ناسيوناليسمی در طغيان و 
ھيجان است مردم بايد ناسيوناليستھای واقعی را از آنانکه به دروغ خود 

دھند، امتياز دھند. البته اوضاع و شرائط در را ناسيوناليست جلوه می
اھم در امور خومیرگز نکشورھای مختلف يکسان نيست و در ھرحال من ھ

ير کشورھا اظھار رأی و نظر کنم ولی به عقيده من ممکن است از سا
ھای سودمندی فراگرفت و ايم درسھای اخير کردهتجاربی که ما در سال

                                                            
بسته واکسانی که به نادرستی و از روی کينه رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه آريامھر را  - ٣٠

  انگليسی ھا ميدانند اين پاراگراف را چند بار بخوانند.
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توانند به نکات پرستان ساير ملل با مطالعه تاريخ معاصر ايران میميھن
و حقيقت را  ی کندی يارمھمی پی برند که آنھا را در نھضت ناسيوناليسم

ايم ھای عبرتی که ما آموختهدروغ تشخيص دھند. از جمله يکی از درس از
کند بايد او را مظنون ھر کس فکر ناسيوناليسم منفی را تبليغ میآن است که 

آيد ولی آباد کردن و مشکوک شمرد زيرا خراب کردن از عھده ھمه برمی
 بيعته طينت و طاست کاين  از عجايب افکار بشری کار ھر کس نيست.

بشر در ھمه جای گيتی آن است که مردم به ھياھو و جنجالی که نسبت به 
سپارند ولی به تبليغاتی که برای شود بيشتر دل میشيطان موھوم بر پا می

شود کمتر توجه دارند و علت آن اين است که پيشرفت و احياء کشور می
ری آھسته ی ساختن بنا کاست ولگيز اانھا تماشائی و ھيجانبرافکندن بنيان

 و تدريجی و مستلزم صرف وقت است.
  

پندارند و فريبان منفی باف خود را غمخوار صميمی ملت میبعضی از عوام
شوند و ناسيوناليسمی که ھر دو دسته           ً                    برخی عامدا  آلت دست بيگانگان می

که  منظورمن البته آن نيستطرفدار آنند جز خدعه و دروغ چيزی نيست. 
فريبی جوئی معقول و منطقی با عوامفتی دارم ولی عيبخالقاد مشروع ما انتب

  منفی دارای تفاوت بسيار است.
  

دومين نکته ای که از آن وقايع آموختيم آن است که ھر کس تحت عنوان 
ناسيوناليسم تنھا به يکی از انواع امپرياليسم حمله کند، بدون تأمل بايد وی 

د و خروش مصدق تنھا که فريا، چنانگريستديد نرا با ديده شک و تر
برعليه ديو مھيب امپرياليسم انگلستان بود ولی در قسمت اخير دوره 

ھيچوجه زمامداريش که خود را به افراد حزب توده پيوستگی داده بود به
تر امپرياليسم که استعمار سرخ باشد حاضر نشد سخنی درباره نوع خطرناک

که افکار و احساسات عامه تباه سعی داشت يا اشعمد  به زبان آورد بلکه به
 تر غافل نمايد.تر از خطر بزرگرا بوسيله توجه دادن مردم به خطر کوچک

٣١  
  

سومين درسی که فرا گرفتيم آن است که بايد ادعای ناسيوناليسمی اشخاص 
گويند را با مقايسه بين اظھارات آنھا و آنچه جمعيت ھا و دولت بيگانه می

سنجش بعضی نکات که بين آنھا مشترک داد و در اين  قرار سنجش مورد
مثال ھرگاه صد روزنامه در نقاط مختلف گيتی ھمه است روشن خواھد شد. 

                                                            
جانب که زيرنويس ھای اين کتاب و تنظيم آنرا داوطلبانه به گردن گرفتم ھرگز اين - ٣١
يکجانبه را دنبال نکرده است. از سوی ھر کشور باھر ايدئولوژی که باشد مذموم » امپرياليسم«

که از خمينی آغاز شده است » اسالمی«يسم الو نکوھيده و نادرست است. ھمين امپري
ير سايه کومونيسم يا ظاھرا دموکراسی ھا ھمگی مذموم ھستند. تنھا وحشتناکترين و امپرياليسم ز

  ناسيوناليسم مثبت است که ميتواند امپرياليسم ھای ازھر گونه ای را جلوگيری کند. 
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روزه از يکديگر تقليد کرده و ھمه يک عقيده و يک نحو حب و بغض را 
نشان دھند بايد مطمئن بود که ھمه از دستورھائی که از يک مرکز واحد 

ھا در کشوری انتشار گونه روزنامهاگر از آنکنند و یروی مود پيشصادر می
يابد، بدون ترديد بايد آن را مظھر ناسيوناليسم دروغی دانست و آن را از 

  ٣٢ ناسيوناليسم حقيقی و ويژه آن کشور فرق داد.
  

ايم آن است که برای تميز بين ناسيوناليسم چھارمين درسی را که فرا گرفته
ا با کمال سماجت و قساوت خواست که ھبران آنھاز ر بايد حقيقی و دروغی

ای را که برای پيشرفت و ترقی کشور دارند ارائه دھند و ھرگاه برنامه
ھای فريبنده و مبھم و بدون برنامه مثبتی نداشتند و يا برنامه آنھا از جمله

عمق و معنی مشحون بود و يا برنامه معقولی داشتند ولی طرق عملی برای 
 د از فکر ناسيوناليسمی آنھا مشکوک و مظنون بود.شتند، باين ندارای آاج
برعکس اگر برنامه صحيح و مثبتی ارائه دادند و طرق معقولی برای  ٣٣

اجرای آن داشتند و نشان دادند که با عزمی راسخ برای بيان چنين 
اند دالئلی برای اينکه بتوان نسبت به ناسيوناليسم آنھا خدمتگزاری آماده

  صل نمود به دست خواھد آمد.طمينان حاد و ااعتما
ھائی از عمال دانند که امروزه در تمام کشورھای آزاد جھان دستهھمه می

انگيزی مشغولند و از حقوق و يکی از اين دو دسته فوق مخفيانه به فتنه
کنند و با امتيازاتی که در اجتماعات آزاد نصيب مردم است استفاده می

ان نقاب اينپردازند. رانداختن اساس آزادی میبه ب پذيریکوشش خستگی نا
ناسيوناليسم بر چھره افکنده و بنام فداکاری در راه آن منظور مقدس  با 
مھارتی که ويژه شاگردان مکتب اضمحالل مليت ھا است مشغول متالشی 

 کردن ارکان مليت ھستند و بايد ديد طريق مقابله مبارزه با آنھا چيست؟
  

ائل مربوط به ساير کيد کنم که من در پی آن نيستم که در مستأ ديگر بايد بار
کنم که اين نکته انديشی کنم ولی احساس میکشورھا اظھارنظر و صالح

داری در ايم مطالعات دامنهھای اخير مجبور گشتهبايد ناگفته نماند که سال
ی ما ھااين مسائل به عمل آوريم و ممکن است نتيجه مطالعات و آزمايش

جی را که ھر ملتی مستقال به ل سايرين مفيد واقع شود و الاقل نتايبه حا
  دست آورده است تأکيد و تأييد نمايد.

  

                                                            
داشت ھا) رييس جمھوری آمريکا اد(زمان تنظيم اين ي ٢٠١٩و  ٢٠١٨اگر در بين سالھای  -  ٣٢

ميزند شايد مقصودی از اين دست دارد، اما به دليل بی »  Fake Newsميديای دروغ «دم از 
  تجربگی و خودمحروی قادر به توجيه و تفسير آن نميباشد.

مبارزه با رژيم اسالمی است، نه طرحی  تا اين ھنگامه، ھيچ گروه يا شخص که مدعی -  ٣٣
   نه برنامه معقول قانونی پيشنھاد ميکند. و ارائه داده است
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طرف ايم اين است که دولت بايد از يکاز جمله نکاتی که ما به آن پی برده
ھای مخرب داشته باشد و از طرف ديگر آزادی مراقبت شديد در کار سازمان

جھان  به حداکثر مراعات نمايد. باوضع امروزد را افرا و اظھار عقيده
ھائی اند که بايد از عمليات دستهئيان و بسياری از ملل آزاد دريافتهآمريکا

که غايت مقصودشان در زندگانی از ميان بردن نظم و اساس دموکراسی با 
وسائل غيرقانونی است جلوگيری کرده ويا اقال آزادی عمل آنھا را محدود 

  ت.ساخ
  
در فصل سابق ذکر  از سقوط مصدق ضمن محاکماتی که جزئيات آن سپ

شد مدارک جالبی درباره سوگندی که حزب توده افسران نظامی را به ادای 
کردند که با ساخت بدست آمد. اين افسران بايد سوگند ياد میآن ملزم می

شاه مملکت و دول غربی مخالف و با اتحاد شوروی دوست باشند. معلوم 
د ھرگز پشتيبان و مانی که متکی بر اينگونه سوگندھا باشه سازاست ک

                                                ً              حامی ناسيوناليسم حقيقی ايران نخواھد بود و مخصوصا  اگر در کشوری 
که از لحاظ جغرافيائی ھمجوار و ھم مرز روسيه است اجازه داده شود که 

اعتنائی کامل اوليای ھائی رشد و توسعه يابد موجبی جز بیچنين سازمان
  نوشت آينده آن کشور نخواھد داشت.به سرامور 

  
ھای مخربی جلوگيری ھا نه تنھا از تشکيل چنين سازمانياری از ملتبس

دھند بلکه افراد نموده و يا آن را تحت نظارت و مراقبت شديد قرار می
ھا به خودی خود از برخی امتيازات در جامعه خود منتسب به آن سازمان

 و کشور ايران اشخاصی که بداشتن آمريکاشور در ک گردند. مثالمحروم می
  مرام کمونيستی معروف باشند حق اشغال مقامات دولتی را ندارند.

  
از طرف ديگر به عقيده من عاقالنه آن است که مردم عادی کشور برای 
اظھار عقايد خود حداکثر آزادی داشته و تحت مضيقه و فشار نباشند و 

ند زيرا بدين وسيله نه تنھا کشور از ان کنرا بي            ً            بتوانند علنا  نظريات خود 
شود که معايب و نواقصی مفاسد منزه و مصفا خواھد شد بلکه موجب آن می

اند برخی از مردم فراموش کردهنيز که نيازمند اصالح است آشکار گردد. 
که در تمام دوران زمامداری مصدق حکومت نظامی در ايران برقرار بود 

 ساخت و تصميم منمردم کشور فراھم می برای يقاتیو خود اين امر تضي
که پس از سقوط مصدق نيز ھمواره بر آن بود که آن را لغو کنم چنان

                  ً                                    حکومت نظامی بدوا  از شدت افتاد و سپس کامال ملغی گرديد.
  

يابد انتقاداتی شديد امروزه در کتابھا و جرايدی که در کشور ما انتشار می
               ً       ً آيد و ما مخصوصا  و عمدا  ه عمل میولت بھای دای از روشنسبت به پاره
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گونه ايم زيرا برای ما روشن است که اينگونه انتقادھا را مجاز کردهينا
شود به نفع و صالح اظھارنظرھا و انتقاداتی که در کشور دموکراسی می

در کشور ايران حضور ھمه کس در مجالس سخنرانی عمومی کشور است. 
د شو ً                              ا  از رويه دولت انتقاد مستقيم میاحيانه که و سخنرانی ھای دانشگا

  بالمانع و آزاد است.
  

جويان گاھی از دھان يکی ازافراد ملت و بعضی اوقات از يکی ازدانش
گويد در ايران آزادی وجود ندارد. ولی ھمين شود که میصدائی بلند می

بر عبارت که بدون ترس از مجازات آزادانه اظھار شده خود دليل قاطعی 
غرضی ادی است و اگر شخصی با ديده انصاف و از روی بیود آزوج

ھای ايران را مورد بررسی قرار دھد، تصديق خواھد کرد که در دانشگاه
  ھا آزادی بحث و تحقيق و اظھارنظر حکمفرما است.اين محيط

    
ميل نباشند که از طرز رفتار ما ايرانيان نسبت شايد بسياری از خارجيان بی

قايد کمونيستی آنھا محرز و مسلم شده بود اطالع يابند. که ع شخاصیبه ا
که اقدام به قتل ھموطنان خود نموده و يا به کشور خيانت کرده  آنھائی

اسرار مھم کشور را به اجانب داده بودند به مجازات رسيدند ولی عده 
ھای سابق کشور ما از کردار خويش پشيمان گشته زيادی ھم از کمونيست

فرصتی به آنھا داده شود که به ميھن و شاه خود خدمت  اشتندرزو دو آ
نظر ما اقتضا داشت که چنين فرصتی را از آنھا دريغ نکنيم زيرا  کنند. به

ای را به نفوس          ً                                              اگر واقعا  از عمل خود پشيمان و نادم باشند چه بھتر که عده
 د باززکيه کشور که عقايد سالمی دارند بيافزائيم و اگر دروغ بگوين

برما ونه خطری از ناحيه آنھا متوجه ما نخواھد بود زيرا ھويت آنھا ھيچگ
در حال  شناسيم.دانند که ما آنھا را خوب میمعلوم است و خود آنھا نيز می

دار خدمات مفيدی در پيشرفت و آبادانی حاضر عده زيادی از آنھا عھده
ھمت خاصی مجله اند. چند تن از اين افراد نيز به نشر کشور خود شده

و آميزش با  گماشته و در آن مقاالتی راجع به تجاربی که در اثر معاشرت
حزب کمونيست بدست آورده بودند انتشار داده و علت اينکه آن مرام را 
طرد کردند تشريح و معنی و مفھوم زندگانی جديدی را که اينک بدان واردند 

است اين ھمتر ھمه مبرای عموم روشن نمودند. پس به نظر من آنچه از 
آزادی جز يک  مردم اين کشور و ھر کشور ديگر بايد از ھرگونهاست که 

  آزادی که آن آزادی در خيانت به کشور است برخوردار باشند.
  

ھای مخرب شدت عمل به به عقيده من ھمانقدر که بايد در برابر سازمان
ادی خرج داد در مورد کسانی که نظر شخصی خويش را به استظھار آز

دارند ماليمت و نرمی ضرور است و اطمينان دارم که در ميان میبراز ا
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ھائی که از نعمت آزادی برخوردارند اتخاذ چنين رويه در طول زمان ملت
  به مصلحت عموم خواھد بود.

  
آميز بر ما مکشوف نکته دومی که درباره اينگونه اعمال مخرب و مفسده

ه جنبه عدالت اجتماعی را ھمواربايد شده، آن است که برای جلوگيری آنھا 
  جلوگيری شديد مرجح شمرد.جوئی و بر جنبه انتقام

  
البته اين نکته راھم نبايد از نظر دور داشت که در کشوری مانند کشور ما 

ھائی که برای برانداختن الجيشی که دارد بايد در برابر فعاليتبا وضع سوق
ئی که از منابع يت ھافعال            ً شود (مخصوصا  دولت به طرق غيرقانونی می

رت ايجاب کند که اقدامات قاطعی به خارجی الھام گرفته) ممکن است ضرو
عمل آيد. امروز ھر يک از کشورھای آزاد جھان احتياج به تشکيل سازمان 

ھای دولت قادر به کشف و امنيت سياسی دارند تا با ھمکاری ساير دستگاه
اوضاع  و احوال امروز  شرايطا با خنثی کردن اين قبيل عمليات باشد و قطع

اما تصور اينکه انديشی و احتياط است. عاقبتاتخاذ ھر رويه ديگر خالف 
انگيز جلوگيری تواند از عمليات مخرب و مفسدهتنھا دستگاه پليسی می

نمايد دليل بر کوتاه نظری است زيرا برای مبارزه با عمليات مخرب 
کشور بايد پشتيبان دولت  مردم کثريتھا يا ھر عامل فساد ديگر اکمونيست

کنند که عدالت ان تنھا حمايت از دولتی میباشند و مردم در طول زم
در فصل آينده نشان خواھم  اجتماعی را به قدر کفايت بسط و توسعه دھد.

داد که مفھوم عدالت اجتماعی به معنای وسيع کلمه آن است که مردم در 
م يکسان اجرا گردد و ه عموسبت بحکومت کشور شريک باشند و قانون ن

احتياجات عموم باشد و مسائل اجتماعی ديگر مبانی اقتصادی وافی به رفع 
  به طريقی که ذکر خواھد شد، حل و فصل گردد.

  
                                                   ً            اقدامات پليسی ممکن است عوامل مخرب و اخاللگر را موقتا  مدت يک ماه 

 اساس تماعیيا يک سال و حداکثر دو سال محدود کند ولی وجود عدالت اج
ود به قلع وقمع ھر حقيقی رفع مفاسد است زيرا اگر کشوری در داخله خ

چه کمونيست است اقدام کند، باز اوضاع اجتماعی موجود در کشور در 
دھد و جايگزين عمال قديم خواھد اندک مدتی دسته جديدی را پرورش می

ه مبارزساخت. از اين رو اعتقاد قطعی من اين است که تنھا وسيله قطعی 
 اجتماعی است و بس. کمونيزم داخلی ھمان عدالتبا 
  

ھای ممتد و فراوانی که ما در طول زمان با عوامل امپرياليسم در اثر تماس
ايم حق اين است که بگويم از طرز مقابله و مبارزه با آنھا تا خارجی داشته

ی ايم. صحيح است که ما ھيچگاه مستعمره واقعای آگاھی پيدا کردهدرجه
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د اوضاع ما سخت ای از موارايم ولی در پارهامپرياليستی نبودهدولت يک 
ھای امپرياليستی بطور کلی تر از اوضاع مستعمرات بوده است. زيرا دولت

کنند، دست رقبای خود را از مستعمرات کوتاه ساخته و وضع ثابتی سعی می
ثمار ا استخود ردر آنجا برقرار کنند و اگرچه اين کشورھا معموال مستعمرات 

آورند. در ات بسيار به عمل میکنند ولی برای آبادانی آنھا نيز مجاھدمی
صورتی که کشور ما ميدان کشمکش رقبای امپرياليست بوده و ھر يک از 

اند ما را بيشتر از ديگران تحت تسلط  و استثمار دول بزرگ کوشش کرده
طه خود يم سلو تحکخود قرار دھند. گاھی برای تسھيم منابع حياتی ما 

کشور ما را به  ١٩٠٧قرارداد  که بموجباند چنانھائی طرح نمودهنقشه
دو منطقه نفوذ تقسيم نمودند و در بسياری از موارد ديگر منافع ملی ما را 

  اند.به حساب نياورده و يا آن را به طاق نسيان نھاده
  

اتمه شور خاين کھمانطور که قبال اشاره شد، نفوذ امپرياليستی انگليس در 
اين امر ناشی از تغييرات بزرگی  يافت ولی بايد بدين نکته متوجه باشيم که

بود که در رويه ديرين سياسی امپرياليسم انگلستان به وجود آمده است. 
ستقالل بخشيد در پانزده سال اخير دولت بريتانيا به صدھا ميليون نفوس ا

گليسی باقی ماندند. فع انالمناو اغلب آنھا با طيب خاطر جزو ممالک مشترک
         ً                     نيز سريعا  به طرف رويه کشورھای امپراتوری کھنسال فرانسه 

بينيم که گرايد و به ھرجای ديگر ھم که بنگريم میالمنافع میمشترک
مردم داری که وسيله استثمار دستگاه فرسوده امپرياليستی سرمايه

ه وين کاری نکشورھای توسعه نيافته بود جای خود را به روابط ھمک
لمبو مظاھر آن است داده عمليات کمکھای فنی سازمان ملل متحد و طرح ک

  است.
  

سيستم  آمريکابرخی از افراطيون مدعی ھستند که کشورھای متحده 
اران استثمار امپرياليستی قديم را زنده کرده و استدالل می کنند که مستش

اکنون ا ھم ی آنھو مامورين اصل چھار و مؤسسات بازرگان آمريکانظامی 
باشند و وجود آنھا از عالئم خير مشغول فعاليت میدر بسياری از کشورھا 

از اعزام مامورين و کمک به  آمريکاگويند منظور ای مینيست. دسته
دی مردم ھای نظامی و استثمار اقتصاکشورھای ديگر تنھا استقرار پايگاه

  است.
  

ھا در ايران به ئیآمريکاه ز شيوبايد با کمال صداقت بگويم که تجاربی که ا
ايم دھد. زيرا در ھر مورد طالب بودهدست آمده عکس قضيه را نشان می

که رفتار آنھا با ما براساس تساوی و احترام متقابل باشد و آنھا نيز ھمين 
تنھا  آمريکاصل چھار و نظامی ھای ااند. ما از کمکطرز سلوک را داشته

اقتصادی را به توسعه و پيشرفت ا ما ھکمکاز آن نظر خرسنديم که اين 
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ما از مؤسسات بازرگانی سازد. ايران و تأمين آزادی جھانی موفق می
کنيم که تشخيص دھيم وجود آنھا به انجام اين تا آنجا استقبال می آمريکا

  .مقاصد کمک خواھد نمود
  

گاه در انديشه تصرف ھای سابق ھيچبرخالف امپراتوری آمريکاکشور 
آنھا ناشی رملت ما نبوده است و اگر برخالف اين عملی از سلط بر و تکشو

شود ھرگز تحمل نخواھيم کرد و ھمين رويه ھم در روابط ما با ساير 
  ٣٤ کشورھا مورد عمل است.

  
کنم برای مبارزه با عفريت مھيب امپرياليزم به دو طريق اصلی تصور می

ت به آن در ھمه د نسبی بايايم: طريق اول تازگی ندارد ولو عمده پی برده
اند، تأکيد نمود و آن            ً                                جا و مخصوصا  در کشورھائی که کمتر توسعه يافته

ت است. بنا بر تجربياتی که بدس» خطر بزرگ«ک عبارت از مسئله در
ايم کشورھای توسعه نيافته جھان بايد از خطر جديد امپرياليستی آورده

ديد تحت لوای يسم جپريالکمونيزم ھراسان و برحذر باشند، زيرا اين ام
تزوير خود را پشتيبان و حامی ناسيوناليسم حقيقی کشورھائی که در شرف 

شورھا ھای ملی مردم آن ککند و در نھضتانمود میترقی و تعالی ھستند و
پردازد. اين امپرياليسم فعاليت رخنه يافته و سپس به اخالل و انھدام آن می

وار نموده و از ھرج ومرج ب استو مخرخود را براساس ناسيوناليزم منفی 
کند و مانند آيد استفاده میو درھم ريختگی که متعاقب آن بوجود می

ن برای وی کوبد تا ھضم آگوشت شکار خويش را قبال می خوارگانشکم
آسان باشد. ما در زمان مصدق اين اوضاع را با چشم خود در وطن 

زمان وی سرنوشت  م. درايدهعزيزمان ديده و از نزديک شاھد جريان آن بو
کشور ما بدست عوامل امپرياليستی جديد افتاد و ھمين اوضاع نيز در چندين 

 ا خاتمه داد.و متأسفانه به دوران استقالل و آزادی آنھ کشور ظھور نمود
  

ايم اين است که برای مبارزه بر عليه ای که به دست آوردهدومين نتيجه
اھمه و خضوع و خشوع اثری س و ويم ترسيستم امپرياليستی جديد يا قد

ين باره بخشد و به اعتقاد من سوابق و تجربياتی که ما و ديگران در انمی
امت به خرج داد و اين کند که بايد ھمواره استقايم ثابت میتحصيل کرده

                                                            
 رجورج بوش پد نو تا حدودی پس از برسرکار آمد ١٩٧٩البته اين رويه آمريکا از سال  -  ٣٤

زير را اعالم کرد تغيير پيدا کرده و آمريکا و بسياری کشورھای ديگر » نظم نوين جھانی«که 
شور ھای ديگر و استعداد ھای نھفته جھانی کدھکده  يا» Globalizationگلوباليزاسيون «چتر 
. شيوه تازه ای از استعمار و کشور را بصورت برده ھای راه دور در کنترل دارندآن در 
نوشته شده و در آن زمان چنين موردی نه مطرح  ١٩۶٠ياليزم جاری است. کتاب در سال امپر

وروی سوسياليستی وپاشی شبود و نه در جريان. شرحی که در پاراگراف پسين آمده پس از فر
نه تنھا شيوه امپرياليستی روسيه باقی مانده بلکه ابزار کشور ھای به اصطالح باختری ھم شده 

  است.
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ثبات و استواری را براساس برابری و مساوات درميان جوامع و ملت ھا 
ک بايد جرأت و جسارت آن را ل کوچزه ملبه منصه ظھور رساند. امرو

داشته باشند که در برابر ھمسايگان خود استقامت و پايداری نمايند و 
. ملل کوچک بايد پروائی از عظمت و قدرت آنان نداشته باشند کوچکترين

از اين ھم باالتر بروند وبه دوستان خود برای فراھم ساختن امنيت ھای 
  ٣٥ لحق گردند.تحد مملل مجمعی طبق منشور سازمان دسته

  
در فصل ديگر نظر خود را در طرز دفاع از کشور ايران و خاورميانه 

محکم  بتفصيل بيان خواھم کرد در اين مقام فقط به ذکر عقيده راسخ و ايمان
قدرت کرد و کنم که در مقابل امپرياليزم ھميشه بايد ابراز خود اکتفا می

المللی که از اجتماع اد بينواتح د ملیقدرت ھم جز در پرتو اتحاد يعنی اتحا
  ومتحد به وجود ميايد ميسر نخواھد بود. ملل دوست

  
ت امروزه در سراسر گيتی تمام مردمی که دوستدار آزادی ھستند با مخاطرا

تواند از خطری که اند و ھر ملت با شھامت ودليری میعظيمی مواجه
د. ما رو کنسب نيدوستان در آن شريکند نھراسد و از ھمين مشارکت ک

ھای ايرانيان در پرتو سياست ناسيوناليسم مثبت خود که در حقيقت ريشه
ھای گرانبھا و شود فرصتتخار ما کشيده میھای قديم و پرافآن به دوران

  ايم.ای در داخل و خارج از کشور خود به دست آوردهارزنده
  

ورھای ام کش ً   ا  تمما از روابط مودتی که ھم اکنون بين کشور ايران و تقريب
طور که ھر فرد عادی در جھان موجود است مسرور و خرسنديم وھمان
کند ما نيز به دوستان خود ھنگام دشواری به ياران يکدل خويش تکيه می

مستظھريم و ھمواره حاضريم که دائره دوستان وفادار و مورد اطمينان 
 ن خوددوستاتر سازيم در عين حال ھمواره برای الحاق به خود را وسيع

  ايم.برای مقاومت در برابر ھرگونه  امپرياليسمی با کمال ھوشياری آماده

                                                            
از سوی مردم ايران رعايت نشد بلکه زير تبليغات بيگانه  ١٩٧٩مورد نه تنھا در سال اين  -  ٣٥

پشت کرد. به استقالل » هشا«ه و ب نمودهمردم راھی که امپرياليست باختری ميخواست را انتخاب 
شاه يا رھبر کشور در ھر مورد به تنھايی قادر به انجام  ملی و تماميت ارضی بی اعتنا شد.

 ١٩٧٩يست... اقدام ھای ملی با ھمکاری مردم سامان ميگيرد. و مردم در سال کارھای ملی ن
  درست برعکس عمل کردند.
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 فصل هفتم

  مسئله اقتباس تمدن جديد
که به خاور دور مسافرت کردم سخن خردمندانه  )٢۴٩٧( ١٣٣٧در سال 

گفت آقای لستر پيرسون وزير سابق امور خارجه کانادا به يادم آمد که می
کنم که اين لطيفه واھد گرفت. من تصور میرا نخسيوس کوکاکوال جای کنفو

نغز مصداق حال بسياری از کشورھا است که از حيث اقتصاديات عقب مانده 
ر خويش را با مظاھر تمدن غرب مجھز سازند به کشو و برای اينکه
اند. کشور ايران نمونه بارز کشوری است که فرھنگ آن دشواری افتاده

تر تر و کاملز فرھنگ و تمدن ملل عميقارد ااز موتر و در بسياری قديمی
اى از موارد بتوانند اصول تمدن نوين خود را است واگر ملل باختر در پاره

تر و پر ايران شايد بتواند آنان را به رموز تمدنی کھنسال وزندبه ما بيام
  مغزتر آشنا کند و نکاتی را تعليم دھد.

    
که در  و مؤسسات مشابه آن کاکوالو کو کوالھاى پپسیدر ايران کارخانه

کنند فراوان است ولی نھايت پاکيزگی و با اصول بھداشتی نوشابه تھيه می
ھای ظاھر فريب تمدن باختر ه پيشرفتبه عقيده من اين مؤسسات نمون

  است.
  

برای آنکه معلوم شود اقتباس تمدن اروپائی بايد بر چه اساسی باشد، ذکر 
  ت.ای چند ضرور اسنکته

   
ھا در علم و معرفت راھنمای جھانيان در که گفته شد کشور ما قرنچنان

و فنون علم و ھنر بود. ولی در دوره طوالنی سلطنت قاجاريه پيشرفت علوم 
در ايران متوقف و سرچشمه فياض معرفت از جريان افتاده و راکد گشت و 

ھنر تساب در آن مدت ملل جوان و تازه به عرصه وجود آمده باختر در اک
انتشار دانش به کوشش و مجاھده پرداخته از ما پيش افتادند و امروز  و

نه تنھا  ست وبرای فراگرفتن علوم و فنون باختری راھی دراز در پيش ما
  بايد خود را به قافله تمدن برسانيم بلکه بايد از اين مرحله ھم فراتر برويم.

  
ھای غربی کشور ما بااما نبايد فراموش کرد که اوضاع و احوال کشور 

ھای آنچه از علوم وفنون اروپائی که نيازمندیبسيار متفاوت است و بايد 
ر اين کار به قريحه ابداعی ويژه سرزمين ما را مرتفع سازد اقتباس کنيم و د

خود نيز توسل جوئيم. بعبارت ديگر بايد قانون و علوم باختری را با تمدن 
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آھنگ و سازگار کنيم و گی ھمفرھن خود و تمدن خويش را با علوم وفنون
بينم که ملت ايران بدين کيفيت کاری بديع و تازه انجام دھيم و روزى را می

 مت ھزاران نفر مرد و زن دانشگاه ديده به ھباسوابق ممتد علمی خود و 
در امتزاج و تلفيق تمدن شرق و غرب و مآثر کھن و نوين بتواند مقام 

  .رھبری را در جھان احراز کند
   
تباط تمدن کھنسال ايران با جھان غرب تازگی نداشته و از پيش آمدھای را

که اسکندر کبير از مقدونيه که اکنون ناحيه ای از عصر نوين نيست چنان
قبل از ميالد ايران را  ٣٣١کشورھای باختری است برخاست و در سال 

در  ارروم قبل از ميالد، والرين امپراطور  ٢۶٠تسخير کرد. ما نيز در سال 
ھا جنگ دستگير نموديم و اين مرد که مھندس مجرب و ورزيده بود سال

کرد و چيزھائی از آنچه در ايران در امور مھندسی برای کشور ما کار می
ممکن است تمدن غرب ناميده شود برای ما فراھم ساخت، زيرا شاپور 

در  ودندشاھنشاه ايران وی و بسياری از سپاھيان رومی را که اسير شده ب
ھای خوزستان سکنی داد و آنھا نيز سدھای متعددی به روی رودخانه

خورد و تا چندی قبل خوزستان ساختند که ھنوز بقايای آن به چشم می
  برخی از آنھا مورد استفاده بود.

  
  

جويان و جھانگردان و سوداگران و قرون گذشته مردان سپاھی و حادثه
که داستان آنھا درصفحات تاريخ ما  اندمبلغين غربی به کشور ايران آمده

ميالدی مارکوپولو از  ١٢٧١بطور مبسوط و مفصل مندرج است. در سال 
خوانند به ايران آمد و مدتی مردم ونيز که او را پدر علم جغرافيای جديد می

در اين سرزمين به سر برده زبان فارسی را فرا گرفت. وی در سفرنامه 
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سد: ايران کشور بزرگی است که در يونمیخود درباره کشور ما چنين 
دوران قديم بسيار مشھور و نيرومند بوده ولی اکنون اقوام تاتار آن را 

نويسد:  بازرگانان ھندی اند. و درباره جزيره ھرمز میويران وخراب کرده
ھای ھای آکنده از آذوقه و سنگھای قيمتی و مرواريد و پارچهبا کشتی

آيند و امتعه و ساير کاالھا به اين جزيره می هادويابريشمی وزری و عاج و 
  فروشند.خود را به بازرگانان ھرمزی می

  
شک نيست که شگفتی ھائی که مارکوپولو در اين سرزمين ديده و در 
سفرنامه خود نگاشته بود ساير مردم ونيز را ھم به فکر مسافرت به ايران 

ھجری تيمور لنگ  متن ھفانداخت و آنھا را بدين کار تحريض نمود. در قر
سلطان مغول که کشور ايران را ضميمه متصرفات خويش ساخته بود به 
فکر افتاد با ھنری چھارم پادشاه انگلستان باب مکاتبه را مفتوح سازد. 

رو يکی از راھبان انگليسی مقيم تبريز را که ژان گرينال نام داشت به ازاين
داشت. در ھمان قرن نيز  ليه گسسفيری خود برگزيده و به دربار آن پادشا

ھنری سوم پادشاه کاستيل شخصی بنام رورى گونزالو ديکالويخو را بعنوان 
ايلچی به دربار امير تيمور اعزام داشت. ايلچی مزبور از مشاھده 

ھای باشکوه امير تيمور سخت به تعجب و حيرت فرورفته و سراپرده
ت از دور مانند مظو ع گويد: يکی از اين سراپرده ھا از فرط رفعتمی
نويسد: اشخاص ای بلند بود. درباره طرز دادگستری امير تيمور میقلعه

آويزند ولی محکومين شوند به دار میمحترمی را که محکوم به اعدام می
  .زنندعادی را گردن می

  
ھا رواج بازار سوداگری و رونق اوضاع بازرگانی در جزيره  ھرمز پرتغالی

ميالدی به آن جزيره حمله برده و  ١۵٠٧ل در ساند و را بدان سوی کشا
ميالدی تاجری از مردم انگلستان  ١۵۶١آن را متصرف گشتند. در سال 

ب بنام آنتونی از طريق دريايی بالتيک و کشور روسيه به ايران آمد تا با
روابط بازرگانی را بين ايران و کشور خويش از طريق مزبور مفتوح سازد. 

داد و حی گيالن عالقه مخصوصی نشان میم نواابريش         ً    وی مخصوصا  به 
قل اين کاال بسيار گران بود و معامالتی ھم کرد ولی چون ھزينه حمل ون

  ت.ورزيدند تجارت او رونقی که انتظار داشت نگرفھا نيز مخالفت میروس
  

در اواخر قرن شانزدھم ميالدی تاجر ديگری از اھالی انگلستان بنام رابرت 
ر کرانه خليج فارس وارد و از طريق کشور ايران باس دبندرعنيوبری به 

رھسپار گرديد. درباره برادران (سر آنتونی  و آسيای صغير به قسطنطنيه
فصول پيش  اند درھائی که به شاه عباس نمودهو سر رابرت) شرلی و کمک

سخن رفته است. اين پادشاه امتيازات متعدد به بازرگانان مسيحی که به 
مند بودند اعطاء نموده و اين رويه با کشور ايران عالقهارتی بط تجبسط روا
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سبت به بازرگانان خارجی تاکنون نيز بطور مشھود و دوستانه ملت ايران ن
  محسوسی ادامه دارد.

  
ای که انگليسی ھند شرقی به ايجاد کارخانه ميالدی کمپانی ١۶١٧در سال 

م نمود. در سال اقدا شيرازدر آن زمان پايگاه تجارتی نام داشت در شھر 
ھا بيرون ھا ھرمز را از چنگ پرتغالیميالدی ما باتفاق انگليس ١۶٢٢

ھا در خليج فارس لطمه ھنگفتی آورديم و اين اقدام به آبرو و اعتبار پرتغالی
ھا در آن نواحی رونق و اعتبار يافت. سال جارت انگليسیوارد ساخت و ت

ايگاه تجارتی در بندرعباس يک پ ه دادھا اجازبعد، شاه عباس به ھلندی
ميالدی موفق به ايجاد چنين ١۶۶۴ھا نيز در سال تأسيس نمايند و فرانسوی

ھائی در بندر عباس و اصفھان شدند ليکن چندی بعد با بسط و تفوق پايگاه
خارج ھا از آن صفحات ھا و فرانسویھا، ھلندیی روزافزون انگليستجارت
  شدند.

  
توماس سر الدی ھم ميدر طی قرن ھفد

ھربرت انگليسی و سر ژان شاردن فرانسوی 
که به خدمت دولت انگليس درآمده بود ھر 
يک جداگانه به کشور ايران مسافرت نموده 

ھای مستندی درباره مسافرت خود به و کتاب
اند. اولين ھيئت سياسی رشته تحرير درآورده

ز دو ميالدی مرکب ا ١۶۶۴ھا در سال روس
ملتزمين آنھا از  نفرشتصد ی و ھنفر ايلچ

طرف امپراطور الکسيس به کشور ايران 
ميالدی پطر کبير  ١٧٠٨وارد شد. در سال 

سفيری از جانب خود به دربار ايران در اصفھان گسيل داشت و پس از 
  ھفت سال ھيئت ديگری را به کشور ما روانه نمود.

  
و ن دنی بيط کنوايران و رواب ھا در کشوردرباره تاخت و تازھای روس

  کشور قبال بتفصيل سخن رفته است.
  

در اوايل قرن نوزدھم عده زيادی از دانشمندان و رجال سياسی اروپا به 
ايران آمدند که سر جيمس موريه مصنف کتاب حاجی بابای اصفھانی و سر 

اند. دانشمندان مزبور جان ملکم مؤلف تاريخ ايران نيز جزو آنھا بوده
وپا گرديدند و در اثر مساعی آنھا جھان ار ان درت ايرب ترويج ادبياموج

  باختر نسبت به کشور ايران عالقه عميق معنوی پيدا کرد.
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 آمريکائی از پيشروان ايجاد روابط بين ايران و آمريکامبلغين مسيحی 
به  )٢٣۶٧( ھجری ١٢٠٧ئی در سال آمريکابودند. نخستين دسته مبلغين 

ای تأسيس نموده و ت که مدرسهاشگذنی م نھادند و ديردايران قکشور 
      ً                                                          تدريجا  چندين مدرسه و بيمارستان در اين کشور به وجود آوردند که از 
جمله دبيرستان معروف البرز تھران است که بسياری از رجال امروزی ما 

اند. مبلغين انگليسی و ساير کشورھای اروپائی نيز در آن تحصيل کرده
که قبال اشاره شد ژان اند. چنانشتهدات اليھا در کشور ما اقامت و فعمدت

گرينال در قرن چھاردھم و عده زيادی از مبلغين غربی ديگر درقرن ھفدھم 
 آمريکاميالدی به کشور ما آمدند و بتدريج در ايران نفوذ پيدا کردند. سفارت 

 آمريکاميالدی تأسيس گرديد و نخستين وزير مختار  ١٨٨٣در تھران بسال 
ود که دو کتاب درباره ايران به رشته تحرير درآورده ب ينجامس. ج. و. بن

است. از قرن نوزدھم تا امروز روابط دوستانه کشور ما و آمريکا پيوسته 
است. بايد تر شده تر و دوستانهرو به توسعه رفته و روز به روز نزديک

ھوارد باسکرويل که در دبيرستان  ١٩٠٩در اينجا گفته شود که در سال 
ريز سمت معلمی داشت جان خود را برای حفظ مشروطيت ايران تبی ئکاآمري

  طلبان و طرفداران ارتجاع درگرفت نثار نمود.ای که بين مشروطهدر مبارزه

 
  نمونه بافته شده قاليچه بنام ھوارد باسکرويل

اينک برای فھم نفوذ تمدن غرب در ايران بايد به خاطر داشت که در حال 
ی با مفھوم کنونی، برای خود ملل صنعت لمی وحاضر مسئله تجدد ع

با پنجاه  آمريکاگی امروزه که وضع زندزمين نيز تازگی دارد، چنانمغرب
سال پيش تفاوت فاحش يافته و حتی از ده سال قبل تا امروز نيز تغييرات 

 ١٣٣۴و  )٢۴٨٨( ١٣٢٨ھای بزرگ کرده است. من سه نوبت درسال
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ام ولی در مسافرت فرت کردهسام يکاآمربه  )٢۴٩٧( ١٣٣٧و  )٢۴٩۴(
دوم و سوم خود تغييرات مھم و تحوالت جديدی  را مشاھده کردم که در 
            ً                                                  سفر اول ابدا  مشھود نبود. موجبات و عوامل محرک اين تحوالت سريع و 

ھا و فعال در راه بررسی آمريکاای که ار است زيرا ھزينهعظيم کامال آشک
شود چندين برابر مبلغی ل میمتحم صنايعتحقيقات علمی و پيشرفت فنون و

رسانيد و با نگ دوم جھانی در اين راه به مصرف میاست که پيش از ج
ھمين نسبت ھم نتايج حاصله از آن افزايش يافته است. پس تمدن جديد در 

ای رو به پيشرفت و تکامل است و ھمين وضع سابقهوضع بیبه  آمريکا
فرانسه و آلمان و روسيه و ان و نگلستنيز در کشورھای اروپائی مانند ا

  مشھود بوده است.ام کم و بيش ساير ممالکی که بدانجا مسافرت نموده
   

ئی و اروپائی درباره آمريکابرخی از متخصصين علم اقتصاد و مھندسين 
عه تمدن غربی در کشورھائی که از لحاظ اقتصادی در حال ترويج و اشا

گونه اينھا معتقدند که اينرند. صی داتوسعه ھستند نظريات و عقايد مخصو
بايد از مراحل اوليه آن کشورھا آماده قبول علوم و فنون امروزی نيستند و 

 آمريکاھای داخلی                 ً                            شروع کنند و بدوا  فنونی را که مثال در موقع جنگ
ل بوده است به کار بندند. برخی از اين اشخاص برای مثال به کشور متداو

ھنوز روستائيان ايران بوسيله گاوآھنھای چوبی  ويندگمیما اشاره نموده و 
کنند و بايد گاوآھنی را که که فقط تيغه آنھا آھنی است زمين را شيار می

بردند به آنھا داد و نبايد میھا در آغاز جنگھای داخلی خود به کار ئیآمريکا
ن وقت را با نشان دادن طرز کار تراکتور و وسايل جديد تلف نمود. زيرا آنا

دانند چطور از آنھا بکار انداختن اين وسايل را ندانسته و نمی ز طرزھنو
س اين عده از اقتصاديون و مھندسين معتقدند نگاھداری کنند. بر ھمين قيا
سعه ھستند بايد از استعمال وسايل پيچيده و که کشورھائی که درحال تو

دی وانوربيوتيک و الکترونيک و ھالعاده فنی امروزی مانند آنتیفوق
                                ً                              دداری کنند و بھتر آن است که بدوا  با وسايل مقدماتی تمدن به کار خو

  ٣٦  ھای عظيم آشنا گردند.دستگاه                    ً   مشغول شوند و تدريجا  با
  

شمارم و شواھد         ً       ً         ران کامال  و قطعا  مردود میمن اين عقيده را اقال در مورد اي
  ت.فی اسبسياری دارم که چند فقره از آنھا برای روشن شدن موضوع کا

  
 ھجری ١٣٣٧المللی تھران که بسال در نزديکی فرودگاه عظيم بين

تکميل گرديده ھنوز کاروانھای شتر از قراء و قصبات کاالھای  )٢۴٩٧(
 آمريکاھائی که در آورند ولی ھمين فرودگاه از فرودگاهمختلف به تھران می

 ھم      ً و حقا  است  تر و با وسائل جديده مجھزترام به مراتب کاملو اروپا ديده
                                                            

  ی از کشور ھای امپرياليستی باختریی برخنمونه کامل طرف فکر استعماری و استثمار -  ٣٦
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ھای ھم راهھای ماز ايستگاهھا است، تھران يکی بايد چنين باشد زيرا مدت
المللی اروپا و خاوردور و مرکز شبکه ارتباطات ھوائی داخله ھوائی بين

 کشور گرديده است.
  

شود از طرف ديگر روز به روز عالقه مردم به مسافرت با ھواپيما بيشتر می
 ١٣٣٧تا سال  )٢۴٩٢( ١٣٣٢سال  ھا ازاپيماو ميزان آمد و رفت ھو

ته است. در بعضی از خطوط ھوائی در حدود ده برابر افزايش ياف )٢۴٩٧(
به علل اقتصادی و از نظر سرعت و اطمينان ھواپيماھای آخرين سيستم به 

ايم و در نيروی ھوائی خود نيز از ھواپيماھای جت استفاده کار انداخته
دار که در دوران جنگ دوم جھانی ستونده پيجنگن کنيم، زيرا ھواپيمایمی

  و قابل استعمال نيست.رفت ھم اکنون، متروک بکار می
   

امروز تھران دارای جديدترين کارخانه شيرپاستوريزه است که نظير آن در 
شود و اين مؤسسه نسبت به ظرفيت خود از مجھزترين خاورميانه ديده نمی

تر ای از نوع کھنهود کارخانهمکن ببته مھای جديد جھان است. الکارخانه
تر و از ه فعلی از لحاظ بھداشت مطمئنبرای اين کار تھيه کنيم، ولی کارخان

ای که در برنامه ما تر و با ساير اقدامات عمرانی و توسعهحيث کار دقيق
  تر است.است متناسب

  
يد ای جدبيمارستان نمازی در شيراز نه تنھا يکی از مجھزترين بيمارستانھ

ئيانی که در امور بيمارستان تخصص آمريکات، بلکه بنا به گفته يکی از اس
سينا ھای خاورميانه است. کشور ايران که موطن ابندارد سرآمد بيمارستان

زيسته ممکن بوده میھا پيش در ايران کشور پزشک بزرگ است که قرن
د ولی نا کنی و برا با اسلوب قديم طراح با توجه آثار تاريخی بيمارستان

ھمچنين  امروز يک چنين بيمارستانی برای خدمت به مردم متناسب نبود.
برای ما ميسر بود از داروھای قديمی استفاده کنيم اما بجای آن سازمان 

روھای خارجی و خدمات اجتماعی شاھنشاھی جديدترين انواع دا
 توزيعندان ھا را در دورترين شھرھا و قصبات کشور بين نيازمبيوتيکآنتی
  کند.می
  

كالسکه و درشکه تا دوران جنگ دوم جھانی از وسايل متداول حمل و نقل 
در شھر تھران بود. ولی امروز در حدود ده ھزار اتومبيل کرايه در پايتخت 

  کند.کار می
  

ده زيادی اتوبوس دو طبقه از ھمان نوعی که ع )٢۴٩٨( ١٣٣٨در سال 
به کار انداخته شده است و  تھراننھای کند در خيابادر شھر لندن کار می
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کشورھای عقب افتاده است چنان  گفتند ازامروز پايتخت کشور ما که می
يابد در فکر آن ھستيم که راه آھن زيرزمينی در آن بسرعت توسعه می

  احداث کنيم.
  

ھا است که االغ، ھمان حيوان بردبار و وستائی کشور ما قرندر نواحی ر
بار ديدم که مردی بر بوده است و حتی يکونقل حمل  صبور، تنھا وسيله

مشغول مطالعه کتابی است و اين کار را ھنگام  االغ سوار و در ضمن حرکت
ر ھرچند از اينکه تعداد االغ بتدريج د توان انجام داد.راندن در اتومبيل نمی

شود متأسفم، ولی امروز روستائيان به اتومبيل ھای جيپ مزارع ما کم می
ايم اند و از ھمين جھت کارخانه بزرگی در ايران برپا کردهدهدا کرقه پيعال
شود سوار کنند و اينك قطعات و اجزاء جيپ را که از خارج وارد میتا 

           ً آتيه متدرجا   صدھا اتومبيل جيپ در اختيار ھموطنان قرار گرفته است. در
قليه يله نقطعات و آالت جيپ را ھم در ايران ساخته و آخرين نمونه آن وس

را در داخله تھيه خواھيم نمود و ممکن است چند کارخانه معظم 
  ای برای ھمين منظور در ايران احداث نمايند.سازی گيتی کارخانهبيلاتوم

  
يران تأسيس شده يک کارخانه جديد نيز برای ساختن و مرمت الستيک در ا

  است.
  

ستخدمين يا يله ما بوسھای خود ر     ً                                  سابقا  مردم و دوائر دولتی پيام ھا و نامه
د و امروز اين وظيفه را تلفن خودکار رساندنھا به اشخاص میپيشخدمت

دھد. بھمين نحو ممکن بود مانند سابق تنھا بوسيله تر انجام میبھتر و دقيق
ی بجای آن تلگراف بين شھرھای ايران ارتباط سريع برقرار کنيم ول

کشيده شد و به کشور حاری ھا و صھای سيم تلفن در تمام کوھستانرشته
نظر داريم از جديدترين وسايل الکترونيکی  اين حد ھم قناعت نکرده و در

برای ارتباطات استفاده کنيم. اگر با قطار رآه آھن که از دامنه سلسله کوه 
د برفراز کوھھای گذرد مسافرت کنيھاى الوند درجنوب غربی ايران می
ھای جمله وسايل و شبکه که ازبرقی بسيار بلند برجھای ھادی امواج تلفن 

آيد. ستونھای پوالدين و ساير ايران است به چشم می دستگاه راديو تلفن
ھا را بزحمت زياد بدان مواضع که ارتفاع آالت و ادوات سنگين اين دستگاه
ه چارپايان و کارگران برده و رسد بوسيلآنھا به ھفت يا ھشت ھزار پا می

ايران نه تنھا صدا را صاف و واضح از تلفن اديو اند. دستگاه رنصب کرده
رساند بلکه وسيله برقرارى ارتباط به شھری در داخله کشور می شھری 

 تر ساخته است.با کشورھای خارجی را نيز کامل
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شور خود رواج ھای فنی و صنعتی را در کترين رشتهخواھم تازهمن اگر می
اقتصادی  معقول نيست حيث  که ازدھم دليل آن نيست که بايد به کار ھائی 

من عقيده ندارم که به تقليد بعضی از کشورھا فقط نيز دست بزنيم. مثال 
بمنظور کسب شھرت کارخانه فوالد سازی احداث کنيم. زيرا کارخانه فوالد 

بيل سنگ آھن و ذغال سازی نياز به آب فراوان و مواد خام اساسی از ق
گران آزموده برای به کار و کارفنی  ھای آھکی دارد ومديرانسنگ و سنگ

                ً                                     احتياج است. ضمنا  بايد وسايل توليد نيروی برق به ميزان انداختن آن مورد 
فراوان و تسھيالت حمل و نقل و بازار فروش برای محصوالت چنين 

کرده باشيم که احداث  کنم ثابتای فراھم ساخت و چون تصور میکارخانه
            ً           اقتصادی کامال  معقول است نظر  ان ازکارخانه مجھز فوالدسازی در اير

اقتصادی و نه از نظر کسب اشتھار نقشه ساختن چنين  بنابراين از نظر
  ايم.ای را تھيه نمودهکارخانه

  
برای اينکه فنون و علوم غربی در کشوری مانند ايران با طرز صحيح به 

 سياریام بايد بکه گفتهت بصيرت و دقت نظر ضرور است. چنانکار افتد نھاي
بيشتر بر عھده جوانان  نون و ھنری جديد را اقتباس کنيم و اين کاراز ف

کشور ما است که پس از تمام کردن دوره تحصيالت دانشگاھی خود در 
ايران برای تکميل معلومات و آشنائی به علوم و فنون غرب به خارج اعزام 

     ً طبعا   . اين جوانان در جريان تحصيل و ضمن تحقيقات علمی خوداندشده
کنند با اتی را که کسب مید بواقع دريابند که چگونه معلومات و اطالعباي

  اوضاع و احوال و احتياجات ايران کامال ماليم و سازگار نمايند.
   

ھای علمی غرب بايد بدون مطالعه و پيدا کردن دليل و بسياری از رشته
د م وجوھائی ھبه خودی خود مورد اقتباس قرار گيرد. ولی قسمتموجب 

  غور و بررسی نمود. انديشی در آند که بايد بانھايت حزم و مآلدار
  

فرزند يکی از بازرگانان معتبر ايرانی که از دانشگاه ھاروارد در رشته 
التحصيل گرديده و رساله خود را درباره طرز توافق امور بازرگانی فارغ

يران به ا ھای ايران نگاشته است در بازگشتتلويزيون و نيازمندیبين 
جوان ديگری مدت ھفت سال در گذار تلويزيون ايران گرديد. نخستين بنيان

انگلستان که از تمام کشورھای ديگر در به کار انداختن ماشين برای امور 
تر است به تحصيل رشته مھندسی کشاورزی پرداخته و تمام فالحتی پيش

با  ت خودمت و سعی خود را صرف تطبيق و تلفيق تحصيالت و معلوماھ
نگليسی گرفت، در مراجعت                          ً      ھای کشور ايران کرد و ضمنا  زنی ايازمندین

معلومات خود را با اوضاع و احوال کشاورزی اين کشور منطبق ساخته و 
کيلومتری تھران احداث نمود و با استفاده از فنون  ٢۴مزرعه وسيعی در 

نوع ای متھبزیمحصوالت فراوانی از قبيل پنبه بلند الياف و ميوه و سجديد 
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تربيت بھترين نوع جوجه به دست آورده و با بھترين روش فنی به 
  ئی پرداخت.آمريکا

  
ھای بزرگ بايد برای نو ساختن طرز زندگانی باقی ملت مانند لشکرکشی

که کشور ما ھمين )٢۴٨٧( ١٣٢٧               ً                    نقشه عمليات قبال  فراھم گردد. در سال 
يافت دولت من راغت جنگ فھای مولود دوره از ھرج و مرج و گرفتاری

ئی دعوت کرد که امکانات آمريکااز يک مؤسسه معروف مھندسين مشاور 
را برای توسعه اقتصادی بررسی کنند و در نحوه مصرف عايدات ايران 

معتنابه نفت برای انجام تحوالت اساسی و احيای منابع ايران به ما ارائه 
ارد تنظيم و ين مودر ا طريق نمايند. در ھمان سال گزارش مقدماتی آنھا

 تسليم گرديد و ما ھم بالفاصله دامنه مساعی خود را توسعه داديم و از چند
ئی نيز دعوت کرديم که در انجام اين منظور آمريکامؤسسه مشاور معروف 

با ما اشتراک مساعی نمايند. اين دسته از متخصصين گزارشی مفصل که 
ھائی که بايد طرحباره يق درکتابی درپنج جلد شده بود حاوى مطالعات دق

 در ظرف ھفت سال به موقع اجرا گذاشته شود تھيه و تسليم نمودند.
  
يه احتياجات حياتی و مسائل اقتصادی ايران در اين گزارش مورد مطالعه کل

ھائی برای توسعه بھداشت و فرھنگ و کشاورزی و قرار گرفته و برنامه
ظيم گرديد. و تن تھيه صنايع و کشف معادن و توليدات نفت و غيره

پيشنھادھای موسسه مشاورين خارجی مورد توجه مجلسين واقع گرديد و 
                      ً در پی آن، اداره تقريبا  رای برنامه ھفت ساله به تصويب رسيد و قانونی ب

ھای مزبور را به موقع مستقلی بنام سازمان برنامه تشکيل يافت تا طرح
             ً نفت را منحصرا   ايداتليه عاجرا بگذارد. برای ھزينه اين برنامه مجلس ک

 جمع ھزينه اين برنامه وسيع به چھارصد ميليون به سازمان اختصاص داد.
دالر برآورده شده بود که بطور متوسط سالی پنجاه و ھشت ميليون دالر تا 

رسيد. برای تأمين اين مبلغ سالی چھل ميليون مدت ھفت سال به مصرف می
بينی شده و نيز در نظر پيشور و ت منظاالمتياز دولت از نفدالر درآمد حق

خارجه تأمين  بود که بقيه اين مبلغ ساليانه بوسيله اخذ وام از داخله و
  گردد.

  
                          ً                                         برنامه ھفت ساله اول تقريبا  به عدم موفقيت منتھی گشت زيرا اوال در طرز 
اداره آن دقت الزم به عمل نيامده و تھيه کنندگان گزارش توجه الزم و دقيق 

تشکيالتی که بتواند چنين سازمانی را بخوبی بگرداند  ساختنراھم را در ف
ذشته بتدريج واضح گرديد که گردانيدن ساير به عمل نياورده بودند. از اين گ

ھا اختصاص يابد تشکيالت دولتی بدون آنکه از عوائد نفت مبلغی بدان
  دشوار است.
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رر چه مقاز آنسھم سازمان برنامه از عوائد نفت برخالف منظور مجلسين 
عايدات نفت بالغ بر  )٢۴٨٨( ١٣٢٨که در سال شده بود کمتر گرديد چنان

سی و ھشت ميليون دالر بود و از اين مبلغ فقط پانزده ميليون دالر به 
ج سازمان برنامه پرداخت شد و در سال بعد که عايدات نفت به چھل و پن

  ر نرسيد.ون دالميلي ٣١ميليون دالر بالغ گرديد به سازمان برنامه بيش از 
  

با وصف آنچه که گفته شد گناه عدم موفقيت برنامه ھفت ساله اول بر عھده 
ای که در مورد نفت پيش گرفته بود شکست برنامه مصدق بود زيرا بارويه

فوائدی که عايدات نفت را مسلم و محرز ساخته ونگذاشت مردم کشور از 
  دند.مند گرممکن بود به تمام کشور برساند بھره

  
درآمد نفت به صفر رسيد (بلکه از صفر ھم پائين تر رفت زيرا دولت مجبور 
بود حقوق کارمندان و کارگران شرکت نفت و ساير تعھدات آن دستگاه راکد 

ھای ينهرا ھم پرداخت نمايد) و با خشکيدن اين منبع عايدات تأمين ھز
ی ق اولھای عمرانی و توسعه مملکت به طريروزانه و اجرای برنامه

  ممکن گرديد.غير
  

و آغاز وصول عايدات نفت  )٢۴٩٢( ١٣٣٢پس از سقوط مصدق در سال 
بار ديگر کوشش بسيار به عمل آمد که فعاليت سازمان برنامه ھفت ساله 

دی داده شد و دامنه          ً                                       اول مجددا  آغاز گردد. در سازمان برنامه تشکيالت جدي
ان وساير سازم ن اينفعاليت آن توسعه يافت و روحيه متزلزل کارکنا

              ً             عمرانی متواليا  تکميل گرديد ھای ھای دولتی تقويت پيدا کرد و طرحدستگاه
قانون برنامه ھفت ساله دوم نيز آماده شد و  )٢۴٩۵( ١٣٣۵و در اسفند 

  به تصويب رسيد.
  

ھيچگاه در مسئله عمران و آبادی اعتقاد به کندی و تأنی من ھم مانند پدرم 
ھائی نائل گرديده است ولی وم ما به پيشرفتاله دھفت سام. برنامه نداشته

کار ما ھنوز از انظار مستور است زيرا اين قسمت  ھای اساسیبعضی قسمت
ھای دقيق اقتصادی و فنی است که با دقت و احتياط تام با کمک شامل طرح

 صين خارجی تھيه شده و آثار آنھا ھنوز ظاھر و آشکار نيست.متخص
  

ای ساختمانی است که ھنوز به اتمام ھرحبه ط مربوطھای ديگر قسمت
نرسيده و يا تمام شده و در معرض مشاھده قرار نگرفته است. البته اين 

ريزی نکته را نبايد از نظر دور داشت که مدتی که برای مطالعه دقيق و طرح
ھای عمرانی ضرور است ممکن است کمتر از مدت اجرا و ساختمان نقشه
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ريزی و ب ماشين و استخوان بندی آھنی و بتوناز نصبنا  يعنی برپا کردن
  صنعتی نباشد. ساير تجھيزات فنی و

  
ای از عقايد من در مورد تجديد و آنچه در طی صفحات فوق ذکر شد شمه

منزله آغاز فصلی است و از احيای کشور بود ولی آنچه گفته شد تنھا ب
وری ام ضرين مقھمين جھت ذکر صريح و بی پرده بعضی از نکات در ا

  رسد.بنظر می
  

                     ً                      ً                   برخی از مردم و مخصوصا  خبرنگاران جرايد ظاھرا  به رنگ لباس و طرح 
درب اطاق کار من بيش از نظر و عقيده و رويه اجتماعی من اظھار عالقه 

اند معتبر روزنامه ھا به حضور من بار يافته که بارھا مخبرينکنند. چنانمی
ُ    اند به ک نه و چون نتوانسته رات من پی برند با کمال اطمينان به و نظ عقايد       

ھا به عللی در ئیآمريکا. اندمطالب پرداخته ترينترين و مبتذلشرح سطحی
ھا تخصص دارند و من در بسياری از موارد گونه گزارشتھيه و تنظيم اين

پوش ای ديده ام که مخبرين خوشھای سطحی و کودکانهگزارش با تعجب
اند. گاھی در ئی تھيه و تنظيم کردهآمريکار ه فکوقياف و پرمدعا و صاحب

اينکه اين اشخاص برای انجام خدمتی در خارج از کشورشان تربيت صحيح 
شوم. خوشبختانه در ميان آنھا مخبرين يافته باشند دچار شک و ترديد می

ه و ورزيده ھم بطور استثناء وجود دارند ولی اگر اين امر استثنائی فھميد
نظور ــــــــه نشر مرام و مــــمک بــــشد برای کدی میمر عايک ا مبدل به

   جھان آزاد سودمندتر بود.
  

ھای تبليغاتی و تلويزيون ای ناشی از آن باشد که دستگاهشايد نقص تا درجه
ئی مانند اطفال رفتار آمريکاايد با بزرگساالن کنند که بئی تصور میآمريکا

ب شود. اما با مقايسه با فعاليت ری جلبه امنمود تا عالقه و توجه آنھا 
شناس وابسته به اصل چھار و ساير مؤسسات ھای وظيفهئیآمريکا
ئی در کشور ايران واضح است که چنين تصوری کامال بر خطاست آمريکا

کتب  آمريکاھای کوچک خواربارفروشی ام حتی در دکانو بطوريکه شنيده
ن در دسترس عموم نھاده ارزا قيمت مھم تاريخ و علوم طبيعی و فلسفه با

نگاران ھا تا آن اندازه ھم که بعضی از روزنامهئیآمريکات. بنابراين شده اس
کنند آنھا آسائی به اين نقطه جھان میمعروف و مشھور آنھا که سفر برق

نمايند کوتاه فکر و ناپخته نيستند. دربارھای مشرق زمين که را معرفی می
ھای بزم         ً                      است طبعا  پر از حکايات و افسانهآنھا ت سر سنن ھزاران ساله پش

به عقايد و اند ولی برای شناختن من بايد از حکايات درگذشت و و تجمل
کنم آگاه نظرات من که در اين منطقه پرآشوب گيتی بر کشوری سلطنت می

گرديد. حقيقت آن است که من ھميشه از اين خرسندم که مسائل پيچيده 
ت امور را حل وفصل کنم و وجود من از معضالساير اقتصادی کشور و 



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------ƒŠ† ---------------------> 
 

نفری که به توسعه امور اقتصادی نظر مقام شاھنشاھی از وجود يک
تواند ت جدا نمیـــــمند اسواصالحات اقتصادی و پيشرفت فرھنگی عالقه

  ٣٧ بود.
  

ھائی که قدرت تواند از وسوسهھيچ کسی در چنين مقامی که من ھستم نمی
ار باشد ولی خوشبختانه سائق من در حيات چيز ديگر آورد برکنبوجود می

مسائل می ديگر دارد. پيش من است و برای من فلسفه وجود معنی و مفھو
آور نيست و آنھا بغرنج و دشوار توسعه توليدات کشاورزی ھرگز خستگی

ترين راه حل عملی دانم کوچکبينم، زيرا میرا بسيار مھم و پرارزش می
کنم در حيات ھزاران نفر از افراد کشور مسائل پيدا میگونه که برای اين

  تأثير فراوان خواھد داشت.
  

مجله اقتصادی را در تختخواب بر تمام  من مثل آن انگليسی که خواندن
روم ولی مھمترين لذات را در دھد به راه مبالغه نمیلذات ديگر ترجيح می

و در آنوقتی که ديگران دانم که با مسائل دشوار دست و پنجه نرم کنم آن می
ھای کنند با آنھاروبرو باشم و بر دشواریاز مقابله با آنھا احساس ماللت می

 ھا فائق آيم.ناشی از آن
  

شود که درامر راستی آن است که آرزوھای طبع من آنگاه برآورده می
احيای کشور و تجديد بنای آن به آزمايش پرداخته و به نتيجه مثبت برسم 

  ٣٨ که خوانندگان اين کتاب ھمين احساسات را داشته باشند.و اميدوارم 
  

که تازه قدم کشورھائیجای ترديد نيست که در پيرامون پيشرفت اقتصاد در 
ھای مبھم که خواندن اند مطالب کلی و فرضيهدر راه توسعه و ترقی نھاده

شود به رشته تحرير درآمده است ولی آنھا برای خواننده موجب کسالت می
طرف ديگر بايد اين حقيقت بارز را تصديق کرد که ارزش و اھميت ھر از 

اھر درخشنده و پر رنگ و توان از روی ظطرح معين و سودمندی را نمی
  نگار تشخيص داد.

                                                            
بخوبی نشان داده ميشود که اگر شاھنشاه در فکر توسعه اقتصادی، صنعتی و کشاوری و  ٠  ٣٧

تامين بودجه و اجرای برنامه ھای عمرانی نبودند کسی حتا دولت ھای حاکم ھرگز فکر پيشرفت 
نگاران، بجای نشان دادن نامه ھای عمرانی و اقتصادی را نميکردند. ھمانگونه است وضع روز

ه مسايل جزيی لباس و سر ووضعی خاندان پھلوی پرداخته اند تا به مسائل ملی و ب ،پيشرفت ھا
  چقدر تنھا بوده است.» شاه« ميدھدنشان ھمين  استراتزيکی کشور. 

ای در بازخوانی کتاب آنگاه که به اين جمله رسيدم برآن شدم تا کتاب را به شيوه ای که بر -  ٣٨
وضيح وتفسير مجھز شده باشد دوباره سازی بکنم. بلکه مگان قابل دسترسی باشد و به نگاره و تھ

، شاھی که جز رفاه مردمش غم ديگری نداشت را »شاه«مردم بارديگر کشور خودشان و 
  بشناسند.



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------ƒŠ‡ ---------------------> 
 

ھای عادالنه و مثال برای اداره امور کشورى در عصر امروز بايد ماليات
برخی از  آوری نمود.ای وضع و به طريق صحيح آن را جمعمنصفانه

ھا را جمع اشخاص مدعی ھستند که دولت من آنطور که بايد و شايد ماليات
اين شکايت ھم وارد است زيرا آشفتگی  آوری نکرده است و متأسفانه

ھای مالياتی موجب اوضاع اداری و عدم لياقت و وضع مراجعه به پرونده
  ھای فراوان درامر وصول ماليات شده است.دشواری

  
کمک متخصصين خارجی کتابچه راھنمای بسيار  دارائی با ت     ً     اخيرا  وزار

ست. اين کتابچه که ھا تھيه و تدوين نموده اجالبی برای رفع اين دشواری
ھای ھای متعدد و نقشهدارای جلد چھار رنگ و شيرازه پالستيکی و عکس

دقيق برای ساده کردن کارھا است بطوری نگاشته شده است که اشخاصں 
  توانند مطالب آن را درک کنند.نيز می روغيروارد به ام

  
ل ھای ارضی در اين کتابچه اصولی ذکرشده است که چھ     ٔ        درباره  ماليات

ھای مالياتی را درصد از تشريفات اداری و شصت درصد از حجم پرونده
ھم راھنمای بسيار عملی و مفيدى است. با وصف آن  دھد و رویتقليل می

اص که از بدی وضع وصول ماليات شکايت خشاطمينان دارم که بسياری از ا
  کنند از مطالعه آن احساس خستگی و کسالت خواھند نمود.می
  

ز و فريبنده در مورد تجديد سازمان يک ملت ھرگز جای کارھای سخنان نغ
گيرد و برای فھم مسائلی که کشورھای تازه به راه منظم و متوالی را نمی

اند بايد فکر و عقل کشور با آن مواجه ترقی افتاده در راه پيشرفت و توسعه
لکه را به کار انداخت و اين ورزش و آزمايش مغزی نه تنھا زحمتی ندارد ب

  انگيز و فريبنده است.بسيار طرب
  

ای که برای رشد و نمو کشور اختيار شده و مورد برای نشان دادن رويه
من به  تاعالقه فراوان من است و برای تشريح طريقه ای که عقايد و نظر

مقام عمل درآمده است مناسب آن است که در يک مدت معين از زمان در 
ھائی که و از اين نظر بعضی از فعاليت کشور به عمل آمده شرح داده شود

برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ايران در طی مدت شش ماھه دوم سال 
  :شودبه عمل آمده است بطور فھرست در اينجا ذکر می )٢۴٩٨( ١٣٣٨

 
  ماه اول (مھر ماه)                    - 

تلفن در سه شھر افتتاح مدرسه جديد برای نابينايان، برقراری مواصالت 
جنوبی ايران، تقسيم اراضى سی و چھار قصبه بين خرده مالکين که انجام 

  اسناد مالکيت آنھا را با دست خودم بين روستائيان توزيع نمودم.
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س مرکز مبارزه با بيماری ن آذربايجان، تأسيتااستشکيل دادگاه سيار در 
  شھر تھران. سل در شھر رشت، حفر يک حلقه چاه عميق در قسمت جنوبی

  
افتتاح رسمی اداره جديد استاندارد ھا در ايران، برقراری رابطه راديو تلفنی 
بين کشورھای ايران و ايتاليا، آغاز حفر اولين چاه نفت زيردريائی ايران 

تن از کارمندان  ۵٨٢واگذاری اراضی خالصه در آبادان به  س،اردر خليج ف
رسمی بانک توسعه صنايع دواير کشوری برای ساختمان منزل، گشايش 

ومعادن ايران ، تأسيس يک دبستان جديد در حومه شھر يزد، تأسيس 
ھای سيمانی، تکميل کارخانه جديد در کرج برای ساختمان تراورس

بيماری سل در شھرھای مشھد و اصفھان و  باه ھای مراکز مبارزساختمان
  زان.بابل، افتتاح رسمی مدرسه صنعتی منسوجات و اشتغال کارآمو

  
  ماه دوم  (آبان ماه)                    -
  

طفل در حومه تھران بوسيله  ٢٠٠٠افتتاح ساختمان پرورشگاه با گنجايش 
  ھرانم.واخ خودم، تأسيس يک درمانگاه و يک فروشگاه بوسيله يکی از

  
مصادف باروز تولدم بيست و ھشت باب دبستان در نقاط مختلفه کشور 

ھای جديد برق در پانزده شھر به کار افتاد، تکميل گشايش يافت و کارخانه
اه آھن جنوب مرکزی کشور تأسيسات مخابرات برقی در دوازده ايستگاه ر

لوله کشی  ازآغايران، افتتاح مرکز کشاورزی مکانيزه در استان کردستان، 
اين گاز به  خيز جنوب به شيراز،برای انتقال گاز از يکی از مناطق نفت

ھای کود شيميائی که در شرف ھای شھر شيراز و کارخانهمصرف نيازمندی
ر نفت سياه در خراسان و آغاز رسد، تکميل ساختمان انباتأسيس است می

در يک شھر و ه گاانتقال نفت به انبارھای ذخيره، تکميل يک باب درمان
نام  يک آسايشگاه مسلولين در شھر ديگر، آغاز ساختمان سد شھناز که به

  باشد.دخترم می
  
  ماه سوم (آذر ماه)                    -
  

ھای کی از بيمارستانپزشکی در يگشايش بخش زنانه و بخش جديد دندان
ان، فھاصسيم بين شھرھای فارس و کردستان، برقراری مواصالت تلفنی بی

توسعه انبار نفت در پنج شھر، افتتاح يک ترعه بزرگ برای آبياری، 
ای و فنی در شھرھای نج باب دبستان و نه باب مدرسه حرفهگشايش پ

رداری آزمايشی ببزرگ و کوچک، تکميل پنج باب دبستان ديگر، آغاز بھره
از يک کارخانه جديداالحداث قند که اولين کارخانه خصوصی در کشور 
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خانه روستائی بوسيله دولت، ورود يکی از  ٢۵٠است، تکميل  انيرا
ھزار تنی از اروپا به ايران و حمل اولين محموله  ٣۵ھای نفتکش کشتی

د، برداری از يک کارخانه روغن زيتون و روغن کنجنفتی، آغاز بھره
ھای تھران، آغاز گشايش قسمت جديد الحاقی يکی از بيمارستان

خيز که ه چاه جديد نفت در يکی از مناطق نفتلقح برداری از سهبھره
منطقه به دو برابر افزايش يافت، در منطقه بالنتيجه ميزان توليدات نفت آن 

 ديگر يک چاه به نفت رسيد، گشايش کارخانه نان ماشينی و دو شبکه جديد
تلفن در تھران، تکميل ساختمان يک تونل انحرافی جھت سد سفيدرود، حفر 

يق آبياری آزمايشی، افتتاح بيمارستان جديدی بنام ملکه عمه ده حلقه چا
  فرح.

  
  ماه چھارم (ديماه)                    -
  

گشايش يک شعبه پست و تلگراف در استان گيالن، تکميل ساختمان مرکز 
اصفھان، افتتاح يک کارخانه برق و يک درمانگاه و دو دبستان دامپزشکی 

ه برق و دو دبستان در شھر ديگر انرخو يک مسجد در يک شھر و يک کا
اری ملکه فرح و دو کارخانه برق در دو شھر ديگر، گشايش مدرسه پرست

در کرمان، افتتاح دستگاه فرستنده جديد راديو در اصفھان، تکميل لوله 
شھر، تکميل ساختمان آزمايشگاه آبادان، افتتاح يک قسمت کشی اصلی دو 

  که بوسيله خودم انجام گرفت.ن راھای تھجديد در يکی از بيمارستان
  
  ماه پنجم (بھمن)                    -
 
تکميل ساختمان يک درمانگاه و يک مرکز دامپزشکی، گشايش درمانگاه  

د دانشگاه تبريز، تکميل ديگری بدست ملکه فرح، تکميل طرح ساختمان جدي
تبريز،  رساختمان يک کارخانه بافندگی در کرمان، افتتاح يک کارخانه آرد د

برداری از ماشين جديد مقوا سازی کارخانه دخانيات دولتی آغاز بھره
 ١۶٠٧ھای گيرنده راديو در پنج مرکز شوکی، توزيع نصب دستگاه تھران،

  قطعه سند مالکيت اراضی سلطنتی بين روستائيان بوسيله خودم و ملکه.
  
  ماه ششم (اسفند)                    -
  

فقيرنشين شھر تختخوابی در کوی  ٢۵٠ستان افتتاح يک بخش بيمار
تھران، تکميل ساختمان پنج درمانگاه در شھرھای مجاور راه آھن و يک 

مان يک آسايشگاه مسلولين و يک بيمارستان يکصد تختخوابی، آغاز ساخت
درمانگاه، پايان ساختمان دوباب پرورشگاه ديگر، احداث يک آزمايشگاه 

شھر کرج، به کار افتادن سه کارخانه کوچک تحقيق و بررسی صنعتی در 



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------ƒŠŠ ---------------------> 
 

کشی در يک شھر، برقراری جديد برق در شھرھای ديگر، آغاز لوله
شھر مشھد و بين تھران  ن شھر زاھدان وارتباطات راديوتلفنی مستقيم بي

کشی شھر ری، توزيع اسناد مالکيت اراضی خالصه و شھر فسا، تکميل لوله
کارخانه جديد تصفيه شکر در شھر تقسيم شده بين کشاورزان، افتتاح يک 

اھواز و پل بزرگ جديد خرمشھر و ايستگاه تلويزيون آبادان بوسيله خود 
  ٣٩ ايران و اروپا.ری دريائی بين من، افتتاح اولين خط مسافرب

  
ھای متعدد ديگری ھم در دست اجرا است ھای مذکور طرحعالوه بر طرح 

اين استان برای تھيه و که از جمله سازمان عمران خوزستان است  در 
ھای ھای عمرانی چند تن از مشاورين وابسته به يکی از شرکتاجرای طرح

ايم. اين شرکت مشاور تحت رياست را استخدام نموده آمريکامشاور بزرگ 
ٔ  شود. اين دو نفر مؤسسه  آقايان داويد لی ليانتال و گوردون کالپ اداره می                     

ظيم خود شھرت ھای عنتيجه موفقيت را اداره کرده و در آمريکادره تنسی 
دھند اند و عملی را که در ايران انجام میو معروفيت بسزائی کسب نموده

ھا و کند، زيرا نقشهاند مطابقت میکرده آمريکای با کارھائی که در تا حد
ھائی برای امور متنوعه و بھم پيوسته عمرانی يک ناحيه وسيع که طرح

نمايند. استان وسيع خوزستان ند است تھيه میاز نظر منابع طبيعی ثروتم
خيز بود و محصوالت فراوان از قبيل در چندين قرن پيش بسيار حاصل

يشکر و گندم و ساير غالت داشت که در کشور شاھنشاھی ايران مورد ن
کم در اثر تاخت و تازھای پی در پی مھاجمين بسيارى از  ،نياز بود. کم

در آن ناحيه ساخته شده بود جز در يکی دو ھائی که برای آبياری دستگاه
  شود.ار آن ديده مینقطه رو به خرابی رفته و امروز بقايا و آث

   
طرف ديگر نظر به شسته شدن سطح خاک و وجود نمک در زمين که از 

کند، برای کشت و زرع زار میدر ھنگام فراگرفتن آب سطح فعلی را شوره
ه و با مرور زمان کشاورزی آنجا بعضی از غالت و نباتات نامناسب گشت

  رو به زوال نھاده و تا حدی خالی از سکنه گرديده بود.
  

ھای وسيع و منابع سرشار ھا و دشتھا و کوهخوزستان دارای رودخانه
ھای نفت که به اين تصفيه خانه نفت است. تصفيه خانه بزرگ آبادان وچاه

ھا که نماينده نيروی همرتبط است در اين استان واقع شده ولی آب رودخان
ھای رود و مقدار زيادی گاز طبيعی نيز که از چاهعظيم برق است ھدر می

گردد. در سابق ، در فضا پراکنده شده و ضايع میشودنفت خارج می
                                                            

سال گذشته نيمی از اين  ۴٠اينھمه کار عمرانی و سازندگی در شش ماه، رژيم اسالمی در  -  ٣٩
ای عمرانی را نه آغاز کرده و نه اگر آغاز کرده به پايان برده است. بسياری از پروژه ھای کارھ

يا  ٣٠انجام شده در دوران جمھوری اسالمی ادامه و پايان دادن پروژه ھای گذشته بوده که با 
  سال تاخير بدست آمده است. ۴٠
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ای برای استفاده از گازھای طبيعی که محصول فرعی نفت است در وسيله
که شد و ناگزير چناننمی اين ناحيه موجود نبود و ذخيره و حمل آن ھم ميسر

سوزاندند و با اندک ھم معمول است آن را می آمريکاھای نفت در ميدان
شود که قسمتی از منابع پرارزش و گرانبھای ما بدين تعمق واضح می

ای از آن عايد شود رفت و بدون اينکه فايدهترتيب متأسفانه از دست می
  گرديد.ضايع می

  
خوزستان پنج طرح اساسی گاز طبيعی و ساير منابع      ً                 اخيرا  برای استفاده از 

آن  تھيه و تنظيم شده است که ھر يک کمک بسيار مؤثری به اقتصاديات
ناحيه خواھد نمود. طرح اول مربوط به استفاده از گاز بعنوان ماده خام 
برای ساختن کلوريد و ساختن پالستيک است که ھم اکنون ظروف آن مورد 

ھا قرار گرفته و در وسايل خودرو و صنايع و ساير استفاده تمام خانواده
 موارد مورد استعمال يافته است.

  
گردد که احتياجات داخلی کشور سازی دائر میپالستيکبزودی يک کارخانه 

گذاران خصوصی داخلی و خارجی را به استعداد را مرتفع و توجه سرمايه
در آن جلب خواھد ناحيه خوزستان برای توسعه و عمران و ريختن سرمايه 

  نمود.
  

طرح دوم ھم  برای استفاده از گاز طبيعی در ساختن کود شيميائی است. 
اين استان احتياج مبرم به کود شيميائی بمقادير زياد دارد ولی کشاورزی 

                       ً                                        در مرحله اول بايد دقيقا  معين شود که چه نوع کود برای اراضی آنجا 
يشی برای تھيه کود شيميائی ھای آزمامناسب است. از ھمين جھت برنامه

در سيصد قريه آن استان به موقع اجرا گذاشته شده و در ضمن مشغول 
و نقشه ايجاد چندين کارخانه بزرگ کودسازی در اين استان  تھيه طرح

  ھستيم.
  

طرح سوم برای احياء کشت و زرع نيشکر در خوزستان و توليد شکر در 
شھر شوش که چندين قرن آن منطقه است. برای اين منظور در حوالی 

پيش پايتخت کشور شاھنشاھی ايران بود زمين مناسبی را با مساحت ده 
ايم. ربع به کشت و زرع نيشکر بطور نمونه اختصاص دادهھزار ھکتار م

برای درك ميزان عظمت و وسعت اين طرح کافی است گفته شود که نھر 
ه احداث اصلی آن که بوسيله يک شرکت ھلندی متخصص در ساختن ترع

کنند وسعت کافی دارد. در ھائی که در ترعه کار میشده است برای کشتی
کشی نيشکر و کارخانه تصفيه شکر که ساليانه رهھمين نقطه  کارخانه عصا
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در حدود سی ھزار تن شکر تصفيه شده سفيد توليد خواھد نمود در شرف 
  ٤٠  احداث است.

  
برق پااليشگاه عظيم آبادان طرح چھارم برای استفاده از قسمتی از نيروی 

آن ناحيه است. به ھمين جھت اولين سيم انتقال نيروی در امور عمرانی 
وی از آبادان تا اھواز کشيده شده و بدينوسيله نيروی کافی برق در برق ق

  مرکز استان خوزستان فراھم گشته است.
  

نه تر است و آن مربوط به احداث سدی بر روی رودخاطرح پنجم از ھمه مھم
ران دز (در نزديکی شھر انديمشک) است که در مسير راه آھن سرتاسری اي

ديم سدی که از بلندترين سدھای جھان خواھد قرار دارد. در اين نقطه در صد
متر يا دوسوم بلندی برج  ١٨٠بود احداث کنيم. ارتفاع اين سد متجاوز از 

ه از ھرحيث ای خواھد بود کايفل پاريس خواھد بود. محل اين سد در دره
  شود.مناسب است و نظير آن درھيچ جای دنيا برای چنين منظوری يافت نمی

   
بقدری بلند و مستقيم و موازی و نزديک به ھم است دوطرف دره مزبور 

که به عقيده متخصصين، مشيت خداوند تبارک و تعالی آن بوده است که 
  بشر در آن محل سدی احداث نمايد.

  
ائی است که بايد درميان ھد عبارت از حفر تونلقسمت مھم عمليات اين س

سنگينی  ھای سخت طرفين سد احداث شود و بدين منظور کاميونصخره
ھای برق برای بکارانداختن مته حفر تونل قرار دارد روی که در آن باطری

اند و وقتی با مته شروع به کار منجنيق مالصق با ديواره صخره قرار داده
خيزد مانند آنکه چندين توپ و خراشنده از آن برمی کنند صدائی مھيبمی

  ضد ھواپيما با يکديگر به شليک بپردازند.
  

وقتی از سر مھندس اين قسمت که يکی از مردان مجرب و سرد و گرم 
چشيده روزگار و از مردم سوئد بود استفسار شد که افرادی را که بايد با 

ست وی در پاسخ به دھکده ھائی ھا کار کنند از کجا استخدام نموده ااين مته
اشت که در سکوت و آرامش در کف دره با فاصله زيادی از آن محل قرار د

اشاره کرد و وقتی از وی سئوال شد که آيا اين مردم روستا با آن صداھای 
خراشنده و وضع ناراحت کننده از کار خود راضی و خشنود ھستند تبسمی 

                                                            
بکلی متوقف شده يابه  ی يااين پروژه ھا ھمگی پس از به روی کار آمدن رژيم اسالم  - ٤٠

ھرترتيب برخی از وسايل آن پروژه ھا پياده شده وبه گوشه کنار دور برده شده تا پروژه غيرقابل 
  نميشد. انجام بشود. وگرنه امروز خوزستان بدون آب يا در ريزگرد ھا مدفون
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اھم کرد. پاسخ وی اين بود که اين کرد و جوابی داد که ھرگز فراموش نخو
    مردم اين صداھا را دوست دارند.

  
 ١٣۴١ساختمان سد دز در اواسط سال  شودبطوريکه پيش بينی می

تکميل خواھد شد و آن وقت است که حوضه عظيم جديداالحداث  )٢۵٠١(
ھای مرکز توليد برق شود توربينسد پر شده و از آبی که از آن سرازير می

آورد و ر زيرزمين پشت سد دز بنا شده است به حرکت میرا که د
کيلووات برق توليد خواھد نمود. مقدار آبی که در حوضه سد   ۵٢٠،٠٠٠
نمايد ھزارھکتار زمين مزروعی را آبياری می ١۶٠شود در حدود ذخيره می

توان جريان آب آن نواحی را تحت اختيار و چون با احداث اين سد می
گونه نگرانی از سرازير شدن سيل باقی نخواھد ماند و از درآورد جای ھيچ

گردد                              ً                         ناشيه از آن که ھر ساله تقريبا  به يک ميليون دالر بالغ می خسارات
  جلوگيری به عمل خواھد آمد.

  
سدھای ديگر ھم بر روی رودخانه کارون که آب رودخانه دز نيز به آن 

              ً دخانه و مخصوصا  شود، احداث خواھد شد. از متفرعات اين روملحق می
لووات برق به دست آورد ھا کيھای عليای آن ممکن است ميليوندر قسمت

  که تاکنون بدون استفاده مانده و به ھدر رفته است.
  

ھا و عمليات اکتشافی زمينی و ھوائی در چند نقطه تاکنون در نتيجه بررسی
از ھائی برای احداث سد کشف گرديده و مناسب اين رودخانه عظيم محل

ل آمده و ھائی به عمشناسی آزمايشميزان استحکام و ساير شرائط زمين
  در امکانات نقاط مزبور شکی باقی نگذاشته است.

  
اراضی خوزستان دارای منابع عظيم نيرو است و شايد در گيتی کمتر 

ای مانند خوزستان پيدا شود که در آن واحد ھم دارای منبع برق و ھم نقطه
ھم مستعد توليد مواد خام و محصوالت پر برکت  صاحب نفت و گاز و
ھا طول خواھد کشيد تا اين منابع بزرگ زير لبته سالکشاورزی باشد. ا

اختيار آدمی قرار بگيرد و تنھا اميد من اين است که زنده بمانم و برآورده 
شدن اين اميد را با چشم خويش بنگرم. چون اينک عمر من به چھل و يک 

  دھم که ديدار چنين روزی ميسر خواھد بود.می رسيده است احتمال
  

ھای اخير ھنگامی که وينستون چرچيل جشن روز ی از سالشنيده ام در يک
کرد، عکاسی جوان که عکس از وی برداشته تولد خويش را برگزار می

بود بعنوان اظھار تبريک به وی گفته بود که آرزوی وی آن است که تا ده 
و شرکت کرده و عکس از وی بردارد. چرچيل سال ديگر در جشن تولد ا
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گويد: تو جوان سالم و تندرستی برانداز کرده میرندانه عکاس جوان را 
   آيی و دليلی ندارد که به چنين آرزوئی موفق نگردی!بنظر می

  
در کشور ما تنھا استان خوزستان دارای منابع بزرگ توليد برق و غير آن 

بسيار مناسب برای احداث  نقاط ی ايرانھانيست بلکه در سلسله کوھستان
کشاورزی وجلوگيری از سيل و توليد نيرو و  آب برای سد بمنظور تھيه

شود. در بسياری از نقاط ايران گاھی برای مجموع اين مقاصد يافت می
ھا          ً                                               ھا تقريبا  به شکل عمودی به آسمان سر کشيده و در دو طرف درهکوه

توان به ھر ارتفاعی است و از اين جھت میديوار بلند و محکم بوجود آورده 
ذخيره کردن آب مورد نياز سد در آن نقاط احداث که منظور باشد برای 

  نمود.
  

گاھی طبيعت خود سدھائی به وجود آورده و تاالب ھای بزرگی پشت سراين 
سدھای طبيعی احداث کرده است و تنھا کاری که در برابر آدمی قرار دارد 

  رھای نيمه تمام طبيعت را بصورت کمال درآورد.اين است که اين کا
  

چون کشور ما (باستثنای نواحی بحر خزر و آذربايجان که به حد وفور از 
اندازند کنند) در چشم خارجيانی که بآن نظر سطحی میآب باران استفاده می
کند از اينکه در احداث سدھای متعدد يزرع جلوه میسرزمينی خشک و لم

تصور  فراوان داريم ممکن است از کار ما در شگفت آمدهاھتمام و کوشش 
سازد ای بزرگ در خانه خويش میخانهکنند که ما به کسی ماننديم که شربت
ای که در شود. نظير ھمين فکر در مقالهولی در آن ھيچ مشروب يافت نمی

ئی در باب سد کرج انتشار يافته منعکس بود که از آمريکايکی از مجالت 
رده بود که سد کرج نويسنده اظھار کاختيار به خنده افتادم. آن بیخواندن 

که برای توليد برق ساخته شده اقدامی بسيار مسرفانه و پرخرج است و 
 ھای بخار توليد کرد.برق الزم را ممکن بود با ھزينه کمتر بوسيله ماشين

  
نويسنده مقاله مزبور از مقصود و منظور اصلی ما در ايجاد اين سد 

کيلومتری تھران   ۵۶ھا دور بوده است، زيرا ما اين سد را در رسنگف
ايم که از رودخانه کرج آب مورد نياز مردم پايتخت      ً              اساسا  برای آن ساخته

  شود تأمين نمائيم.تر میتر و پرجمعيترا که روز به روز وسيع
  

در مقاله مزبور نيز اظھارنظر شده بود که در فصل تابستان رودخانه کرج 
ای کم آب ين رودخانهشود و احداث سد بر چنمبدل به يک جوی باريک می

جز اتالف وقت و پول نتيجه ديگری نخواھد داشت. چقدر بموقع بود که 
ديد که در فصلی که                      ً                      نويسنده آن مقاله شخصا  حضور داشت و با چشم می
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آب رودخانه کرج به حداقل خود رسيده بود، يکی از دوستان من که شناگر 
ن به طرف ديگر طرف آخواست با شنا خود را از يکبلی است و میقا

ای بود که وی را پيچانيده و مسافت برساند فشار آب و عمق آن بدرجه
  زيادی به پائين رود راند.

  
رسد بسيار پرآب است ھای تھران میاين رود کوھستانی وقتی به نزديکی

شد از درستی اين اقدام با وصف اين اگر اين رودخانه آب کمی ھم داشته با
ھای ايران و حتی ھای عظيمی که در کوھستانرفکاھد زيرا بای نمیذره

ھا سرازير بارد در نتيجه ذوب به رودخانهدرقسمتھای گرمسير ايران می
شود مدت چند ھا بسرعت ذوب میھای کوهگردد و ھنگام بھار که برفمی

             ً              گردد  و غالبا  مردم و مواشی ھای مھيبی جاری میھا سيلھفته در رودخانه
رود بلکه موجب ھای بھاری نه تنھا به ھدر مید. اين سيالببررا با خود می

گردد و بدتر از آن اينکه چون صحاری خسارات مالی و اتالف نفوس می
طرف سيل که ھا و نباتات صحرائی عريان است از يکايران از بوته

خاک قابل زراعت صحاری را کند جلوگيری ندارد و با شدت حرکت می
گيرد و از طرف ديگر بايد به اندازه کافی آب ا میشويد و قوت زمين رمی

ذخيره داشته باشيم که به کار کشت و زرع بيايد. از ھمين جھت به احداث 
ھای کشور را ھای ذوب شده کوھستانسدھائی اقدام شده است تا آب برف

ه مصرف کشاورزی برسانيم و ذخيره کرده و در طول مدت سال بتدريج ب
گيری کنيم و در عين حال از آن نيروی برق ھم از حدوث سيل نيز جلو

  بدست بياوريم.
  

آغاز گرديد و برای  )٢۴٩٧( ١٣٣٧ريزی سد کرج در اواسط سال بتون
ميمنت اين اقدام خير مقداری پول مسکوک در اولين سطل حاوی بتون 

متر ارتفاع دارد در  ١٨٠ر حدود رود که سد کرج که دريختم. انتظار می
  از ھر جھت تکميل و قابل استفاده شود. )٢۵٠٠( ١٣۴٠اواسط سال 

   
شود در درجه اول برای مصرف آب مشروب آبی که در پشت آن ذخيره می

تھران است ولی پيش از آنکه به طرف تھران سرازير شود دستگاه مولد 
  آورد.برق را به حرکت می

  
      ً                                   متدرجا  به يکصد و بيست ھزار کيلووات خواھد اه قوه توليد اين دستگ

  رسيد.
  

ساختمان سد سفيدرود ھم در نزديکی شھر رشت آغاز شده است. ارتفاع 
ھای الزم به متر است و پس از احداث ترعه ١٠۵اين سد بيش از  
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کيلووات  ۶۴،٠٠٠ھکتار زمين آب خواھد رساند و در حدود  ١٨٠،٠٠٠
 کرد. سدھای کوچکتری ھم در چندين نقطهنيروی برق نيز توليد خواھد 

 )٢۴٩۶( ١٣٣۶که در اواسط سال ديگر از کشور احداث شده است. چنان
ساختمان سد رودخانه بمپور در مغرب ايرانشھر به اتمام رسيده و اينک 

شود. در ھکتار اراضی مزروعی بدينوسيله آبياری می ١۴٨٠در حدود 
غانستان نيز دو سد احداث شده نواحی سيستان نزديک مرز پاکستان و اف

کند و ھکتار زمين را آبياری می ٢٠،٠٠٠رفته در حدود رويھماست که 
ھکتار   ٢،٠٠٠ھمچنين سدی در حوالی گلپايگان ساخته شده است که 

کوچک و متعددی نيز که در  گردد. سدھایمند میزمين از آب آن بھره
 ١٨،٠٠٠رفته رويھمال شرقی استان آذربايجان احداث شده  نواحی شم

نمايد و بازھم برای ايجاد سدھای بزرگ و ھکتار زمين را آبياری می
 کوچکی ديگر در نقاط مختلفه کشور مطالعاتی در جريان است.

   
تر ايجاد  وسايل حمل و نقل و مواصالت نوين در از مسئله احداث سد مھم
ب و جھت در بسط  و توسعه شبکه راه آھن جنکشور است و از ھمين 

که قبال اشاره شد پيش از است. چنانجوش و فعاليتی شگرف به عمل آمده 
                                             ً                    دوران سلطنت پدرم راه آھن در کشور ايران تقريبا  وجود نداشت و او با 

ھا فائق آمده و راه ھمت بلند خود با کمک مھندسين ورزيده بر دشواری
   .ردوجود آو آھن سرتاسرى کشور را به

  
راه ايران بود و اينک خطوط ی به منزله آغاز شبکه البته اين راه آھن اصل

که ھمين عمل در کشورھای شود چنانديگری بر آن افزوده شده و می
مترقی گيتی متداول و معمول است و کاالھای سنگين و پرحجم بوسيله راه 

  گردد.آھن حمل و نقل می
  
را بايد دوران پيشرفت راه  )٢۴٩٧( ١٣٣٧و  )٢۴٩۶( ١٣٣۶ھای سال 

در ظرف اين دو سال ساختمان راه آھن جديد  آھن ايران بشمار آورد، زيرا
کيلومتر و  ۶۴٣٫۶خاتمه پذيرفت که يکی راه آھن تھران به تبريز به طول 

کيلومتر است. در مورد  ٩٠١٫٠۴ديگری راه آھن تھران به مشھد به طول 
بايد بگويم  مندم وم بسيار به احداث راه آھن عالقهراه آھن من نيز مانند پدر

ھائی که تازه کشيده شده زياد بوده و اه آھنکه اثر اقتصادی و فرھنگی ر
نقاط کشور مرا به طرزی که تاکنون نظير نداشته به ھم جوش داده است. 

گفت سخن يکی از وزرای سابق مثال روشنی در اين مورد است: وی می
ردن بھای ور بوده با ھمه کوششی که برای پائين آوھنگاميکه وزير کش

               ً کرده است. اخيرا  ه است موفقيت پيدا نمیخواربار و مايحتاج عمومی داشت
ھای جديد روزی از کنار دکان خواربار فروشی در پس از اتمام راه آھن

شود که بھای کاالھا از ميزانی که در دوره گذرد ومتوجه میتھران می
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تر است و از ه است برای آنھا تعيين کند بسيار نازلخواستوزارتش می
گويد علت آن شود. وی در پاسخ میجويا می صاحب دکان علت اين تنزل را

معلوم است و بايد آن را نتيجه طبيعی راه آھن دانست. زيرا امروز مواد 
غذائی و ساير کاالھای مورد نياز مردم از مسافات بعيد بسرعت زيادتر و 

تر اين است که برای ھمرسد و از آن متر به مراکز پرجمعيت میکرايه نازل
دم عادی وسيله بسيار راحت و آسان و مطمئنی است. مثال نقل و انتقال مر

برای راه آھن تھران به مشھد اداره راه آھن ترتيبی داده است که روزی 
يک قطارسريع السير و يک قطار عادی در اياب وذھاب باشد. با اين وصف 

که ناچار بر تعداد قطارھا دحام روزافزون مسافرين بقدری بوده است از
بينيم بسياری از مردم ايران اين خود مايه مسرت است که می اند وافزوده

که تاکنون به تھران نيامده بودند در اثر تسھيالتی که در امر مسافرت پديد 
افرت با فرھنگ اند و مردم تھران نيز در نتيجه مسآمده است به پايتخت آمده
شھود ھای کشور که قلب حقيقی کشورند ماستان گرانبھائی که آثار آن در

  اند.است آشنا گشته
  

ترين شھر صنعتی ايران است ھنوز بوسيله راه آھن با اصفھان که مھم
ساير نقاط کشور ارتباط ندارد و برای رفع اين نقيصه ساختمان راه آھن که 

ند آغاز گرديده است. اين خط از اصفھان کاين شھر را به مرکز وصل می
متداد خواھد يافت و تأثير عبور نموده و به سمت جنوب بطرف شيراز ا

اقتصادی آن برای کشور بسيار مھم خواھد بود. از لحاظ فرھنگی نيز ايجاد 
چنين خطی حائز اھميت فراوان است زيرا اين دو شھر را که از حيث وجود 

پوالد گ ايران بسيار ثروتمندند با زنجيری از آثار باستانی و مظاھر فرھن
 اد.به ساير نقاط کشور اتصال خواھد د

  
تراورس سيمانی عدد  ٨۵٠،٠٠٠     ً                         اخيرا  برای توسعه راه آھن کشور 

دستگاه واگن باری به کار انداخته و در  ۴٠٠ايم و تعداد خريداری کرده
ف به کار ايم که در خطوط مختلواگن ديگر نيز سفارش داده ١٠٠٠حدود 

حموالت پستی پانزده دستگاه ديگر به افتند. برای تسريع در ارسال م
ھای پستی راه آھن اضافه کرده و شبکه مخابراتی و عالئم راه آھن نواگ

  ايم.را نيز طبق اصول نوين توسعه داده
  

در خاورميانه ايران اولين کشورى است که تمام لوکوموتيوھای بخاری خود 
قطارھا ھم  ديزل تبديل کرده و بدينوسيله رفت و آمدھای را به ماشين

  ده است.تر گرديتر و ھم مطمئنسريع
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ھا است چندين صد قطار را در من به لوکوموتيوھای بخاری که سال
اند دلبستگی کوھھای پر نشيب و فراز کشور کشيده و اکنون فرسوده شده
روش رساند. مخصوصی دارم ولی ناچار بايد آنھا را بطور مزايده بف

 آمريکااری از لوکوموتيوھای قديمی ما در ھای جديد ھم مانند بسيديزل
ھائی که در اوان ای از ديزلام عدهساخته شده است و از قراری که شنيده

ھا در کشور ايران بوده ھم اکنون ئیآمريکاجنگ دوم جھانی مورد استفاده 
زبان فارسی بر آنھا نقش  که بهدر ايالت آالسکا مشغول کار است و عالماتی

  شود.آنھا ديده میشده ھنوز روی 

  
  
ھای آھن ھم اکنون در صدد امتداد و اتصال راه آھن کشور ايران به راه ما
تجديد ريل از تبريز به جلفا که  )٢۴٩٧( ١٣٣٧المللی ھستيم. در سال بين

ھا راه آھنی شھری در مرز روسيه است خاتمه يافت. سابق بر اين روس
مول بين المللی احداث کرده تر از حد معاز تبريز به جلفا با عرض وسيع

متر که  ١٫۴٣۵                       ً                      ما اين راه آھن را مجددا  ساخته و عرض آن را به  بودند.
اط جھان است تقليل داديم. اکنون عرض معمول خطوط آھن بسياری از نق

آن قسمت از کاالھای ايران که با قطار از طريق روسيه به خارج فرستاده 
قل شده و سپس در سر حد روسيه ھای روسی منتشود در جلفا به واگونمی

ھای ديگر منتقل شده و به ھای شوروی به واگون             ً         و اروپا مجددا  از واگون
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توانند از ھمين طريق به سافرين ھم میگردد. ماروپای باختری حمل می
  کشورھای غرب مسافرت کنند.

  
فعال دو طرح ديگر برای توسعه و ازدياد خطوط مواصالتی کشور و اتصال 

دانند که خط المللی مورد مطالعه است. ھمه میھای مواصالتی بيناهآن به ر
يده ھا است بين استانبول و لندن برقرار گردانت اکسپرس سالآھن اوري

                          ً               توانند از استانبول مستقيما  به لندن عزيمت است و مسافران بوسيله آن می
اليه منتھی کرده در ايستگاه ويکتوريا پياده شوند. انتھای رآه آھن ايران با

کيلومتر فاصله دارد و در نظر است که  ٣٣٧٫٨٩راه آھن ترکيه در حدود 
ھم متصل سازيم تا مسافر  اين فاصله را از بين برده و اين دو راه آھن را به

                                                                 ً بتواند از ايستگاه بزرگ تھران که پدرم ساخته با قطار اکسپرس مستقيما  
ای مسافرين تسھيالت بسيار به پاريس يا لندن برود. بدينطريق نه تنھا بر

شود، بلکه در حمل ونقل کاال نيز اثرات مفيدی عايد کشور خواھد فراھم می
شود بجای اينکه با کشتی ايران حمل می شد، زيرا کاالھای اروپا که برای

از کانال سوئز عبور نموده و شبه جزيره عربستان را دور زده و سراسر 
                          ً        در جنوبی کشور برسد مستقيما  بوسيله خليج فارس را پيموده آنگاه به بنا

   راه آھن به ايران خواھد رسيد.
  

راه آھن شبه قاره طرح دوم ما عبارت از امتداد و اتصال راه آھن ايران به 
ھندوستان است. ما فعال يک رشته راه آھن در زاھدان داريم که به کشور 

ز تھران پيوندد و ممکن است در ظرف چند سال راه آھن را اپاکستان می
                         ً             توان مثال از کلکته مستقيما  به لندن (از وقت میبه زاھدان برسانيم و آن

ای افرت کرد و به ھرنقطهطريق کراچی و تھران واستانبول و پاريس) مس
 ٤١ توان کاالھای گوناگون حمل و نقل نمود.از اين خط و شعبه آن نيز می

ام چون اشاره کرده ھای ھوائی کشور ايران قبالدرباره توسعه و بسط راه
ی عالقه دارم اميدوارم شادمانی من در         ً                    خود شخصا  خلبانم و به ھوانورد

ور و حمل و نقل ھوائی پديد آمده ھائی که در امر ھواپيمائی کشپيشرفت
  موجب اعجاب قرار نگيرد.

  
کنند خطوط ھوائی که مشاورين خارجی ھوانوردی ما اظھار میبطوری

ه سه برابر خواھد شد و عده کارمندان آن ھم به ايران درظرف پنج سال آتي
اند که فرودگاه عظيم من گفته                                    ً   دو برابر عده فعلی خواھد رسيد. غالبا  به

ھای جھان است و بتدريج اين گفته باور يکی از زيباترين فرودگاهتھران 
                                                            

سال  ۴٠از  را اسالمی ھا متوقف کردند و پس ھای اتصال به اروپا و ھندوستان اين پروژه -  ٤١
تازه پس از فشاری که چين آورده است تا راه ابريشم را توسعه بدھد اين مسير بھم وصل شده 

 ۴٠. ھمه پروژه ھای گذشته را با ميليارد ھا دالر رشوه و بازی ھا فساد و تاراج با ٢٠١٨ است
  سال تاخير ساخته اند. 
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ھای خود به کردنی شده است زيرا بايد اعتراف کنم که در طی مسافرت
  ام.رودگاھی را به زيبائی آن نديدهخارج ايران ھيچ ف

  
که ساختمان اين فرودگاه خاتمه يافت تنھا  )٢۴٩٧( ١٣٣٧در سال 

نمودند و امروز عده مللی به آن آمد و شد میالھواپيماھای چھار خط بين
که فرودگاه تھران گنجايش آنھا به بيست خط رسيده است و اينک با آن 

افزائيم تا در آينده باز بر وسعت آن می ھا را داردفرود آمدن بزرگترين جت
  ری در آن آمد و شد کنند.تھواپيماھای بزرگ

  
           ً شود و اخيرا  ی آبادان استفاده میالمللچندين سال است که از فرودگاه بين

ھای اصلی داخله به مساحت زيادی توسعه يافته است. ھمينطور فرودگاه
ھای ای از فرودگاهدهکشور در اصفھان و شيراز و يزد و کرمانشاه وع

ايم. با نمو و توسعه مداوم اقتصاد کشور و فريبائی کوچکتر را توسعه داده
گ باستانی ما دارد عده بازرگانان و مخصوصی که آثار تاريخی و فرھن

آيند ھر روز رو به تزايد دانشمندان و جھانگردان خارجی که به ايران می
ھای عزيز و مردم اين ميھماناست و با توسعه شبکه ھوائی ايران برای 

کشور مسافرت به تمام نقاط ايران با سھولت ميسر خواھد بود. البته چون 
و قصبه پراکنده و دور از يکديگر است کشور ما دارای ھزاران شھر 

ھای معمولی در بيشتر آنھا از نظر اقتصادی مقرون به ساختمان فرودگاه
پيماھائی که بطور عمودی از صرفه نيست و بايد برای اين منظور از ھوا

  شوند استفاده نمود.زمين بلند می
  

ه  در ھوا اين نوع ھواپيماھا را که مانند ھليکوپتر از زمين عمودی برخاست
توان در نقاطی که به           ً   کنند منظما  میمانند ھواپيماھای معمولی پرواز می

ديدی که ھای معمول نياز ندارند به کار انداخت. با وجود عالقه شفرودگاه
گاه اھميت بنادر را فراموش ھای متعدد داريم ھيچما برای ساختن فرودگاه

ارس يعنی بندر خرمشھر و ايم. برای توسعه و تکميل بنادر خليج فنکرده
بندر شاھپور و بندر بوشھر و بندر عباس و ھمچنين بندر پھلوی که در 

  ھائی در شرف اجرا است.کنار دريای خزر واقع است طرح
  
اند     ً                                                             ريبا  از آغاز دوره تاريخ ايران، ايرانيان به دريانوردی اشتغال داشتهقت

ھای اند. با آنکه کشتیھای اخير از تجارت دريا غافل ماندهولی در طی سال
ساير ملل به بنادر ما رفت و آمد نموده و قسمت اعظم واردات و صادرات 

ھيم برای حمل ونقل اوخگردد، نمیھای آنھا انجام پذيرمیما بوسيله کشتی
ھای ديگران متوسل بشويم و از کاالھای خود از طريق دريا فقط به کشتی

شرکت کشتيرانی ملی ايران را تأسيس  )٢۴٩٣( ١٣٣٣اين جھت در سال 
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تن بار  ٣٢،٠٠٠نمودم. اين شرکت تاکنون دو کشتی که ھر کدام گنجايش 
ند سفارش داده لھ                          ً                     دارد و دو فروند کشتی نسبتا  کوچك مسافربری که به 

شده بود تحويل گرفته است. عده ای از جوانان ايرانی نيز به کشور ھلند 
اند که پس از مراجعت اداره امور برای تعليم فن دريانوردی اعزام شده

  ھای مزبور را تصدی نمايند.کشتی
  

کش و باری ديزل ھای نفتترين انواع کاميونھای ايران بزرگدر شاھراه
بنيه و پراستقامت و آمد است که بوسيله رانندگان قوی جھان در رفت
ھا و کويرھا گذرانده و به نقاط مختلف کشور الجثه را از کوهبارھای عظيم

توان اين آھن ايران توسعه پيدا کند، می هبرند و ھر چه شبکه رامی
  ھای ديگری به کار انداخت.ھا را در راهکاميون

 
صد ھزار ومتر جاده شوسه و يکيلک ٢۴،١٣۵کشور ما فعال دارای  

دستگاه وسايل نقليه موتوری است که بطور قطع برای کشور وسيعی مانند 
ايران کافی نيست. البته پستی و بلندی و وضع کوھستانی اراضی ايران 

شود. ولی برای ھا و ھزينه سنگين می    ً                           طبعا  موجب کندی امر ساختمان جاده
بسيار وسايل ماشينی را جانشين طرز  تعجاده سازی و ترميم معابر با سر

ايم. برای تکميل دستگاه حمل و نقل عالوه بر شبکه سازی قديم کردهراه
کشی                          ً         کشی نيز اقدام شده و اخيرا  کار لولهھا در احداث لولهراه آھن و جاده

کيلومتر خاتمه يافته است.  ٩۶۵٫۴نفت از اھواز تا تھران به طول تقريبی  
ھای دوردست زير زمين واقع شده ولی در صحراھا و کوه رد ه     ً        اساسا  اين لول
ھای شود و نيز برجزنی و نظارت بر لوله سرتاسری آن ديده میمراکز تلمبه

خورد که شخص را به ياد ھا به چشم میمخابرات راديوئی روی قله کوه
 اندازد. بوسيله اين لوله ساليانه دو ميليون تنھا و اساطير کھن میافسانه

شود که برای حمل ونقل آن چندين صد کاميون و واگون نفتی منتقل می ادمو
ھای فرعی متعددی اضافه راه آھن ضرورت داشت. به اين لوله اصلی لوله

رود و برای ای است که به شھر صنعتی اصفھان میشده و از جمله لوله
  کشی در دست ساختمان است.شھرھای رشت و مشھد نيز لوله

  
المللی نفت، قراردادی با کشور ترکيه منعقد ل حمل و نقل بينيھبمنظور تس

نموديم که يک خط لوله از شھر قم و منطقه سراجه در جنوب تھران به 
يکی از بنادر کشور ترکيه در ساحل دريای مديترانه احداث نمائيم. انجام 
اين اقدام منوط به اين است که در اين نواحی نفت به مقداری که از نظر 

کيلومتر و ھزينه  ٢١۵۶بخش باشد يافت شود. طول اين خط تی رضايتراتج
کشی پايان يابد که اين لولهآن بالغ بر پانصد ميليون دالر خواھد بود و ھمين

توانند ھای نفتکش بزرگ که از کانال سوئز نمیتوان نفت را به کشتیمی
ن را به اروپا ارعبور کنند و فعال مجبورند قاره افريقا را دور زده و نفت اي
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با احداث اين لوله قسمت عمده ھزينه حمل برسانند تخليه کنيم.  آمريکاو 
  ٤٢ جوئی خواھد شد.نفت از ايران به ساحل دريای مديترانه صرفه

 
در مورد کشوری مانند ايران که تازه قدم به شاھراه پيشرفت و ترقی نھاده 

ه وجود آيد و از ب آناست بايد تغييرات سريع در محيط ظاھری و فرھنگی 
 ١٣٣۶اط سريع اھميت فراوان دارد. در سال ھمين نظر ايجاد وسائل ارتب

شماره تلفن وجود داشت  ۵٠،٠٠٠در سراسر کشور در حدود  )٢۴٩۶(
دستگاه ديگر  ١٨٠،٠٠٠کرد ولی چون احتياجات عمومی راکفايت نمی

 بالق خريداری و بسرعت نصب نموديم. درباره توسعه شبکه راديو تلفن
ين ذکر شده است که باالخره در تمام کشور ايران بسط خواھد يافت و جانش

ھزاران کيلومتر سيم تلگراف و تلفن خواھد گرديد. ما فعال دارای عده زيادی 
ه اغلب آنھا بوسيله ھای تله تايپ (ماشين ثبت تلگرام) ھستيم کماشين

ر پاکستان و شوک دوشيزگان ايرانی مورد استفاده قرار گرفته است. ما با
از طريق اروپا ارتباط راديو تلفنی و راديو تلگرافی  آمريکاقاره اروپا و قاره 

داريم و ھمچنين با شرکت کشورھای عضو پيمان سنتو مشغول ايجاد ارتباط 
                                                            

متوقف شده بود توسط قطر ران کار آمدن رژيم اسالمی در اي یرواين طرح که پس از به  - ٤٢
ه شد و بنا داشتند با استفاده از لوله کشی ھای موجود در عراق و کويت دو عربستان سعودی دزدي

 سوريه به دريای مديترانه برسانند. با کشيده شدنعراق و نفت وگاز حوزه خليج پارس را از راه 
خواھد رسيد و  رصف به يران و از جمله روسيه تقريباآن لوله ھای گاز و نفت فروش نفت ا

. جنگی که در سوريه با وارد ميشودخسارت ھای بسيار سنگی به اقتصاد نفتی ايران وروسيه 
بوجود » داعش«نيرنگ ھای عربستان و قطر؛ با ھمکاری اينتليجنس اسراييل و آمريکا با عنوان 

وگيری برای جلی مقاومت ايران و روسيه آمد از ھمين منظر سياسی اقتصادی الھام ميگرفت. ول
اگر رژيم اسالمی ايران  از اين لوله کشی عرب ھا تمام پروپاگاندا ھای غرب را توجيه ميکند.

 NIOCرا غصب نکرده بود امروز نفت ايران در پمپ بنزين ھای ايرانی با عالمت 
(National Iranian Oil Company)  به کشور فروخته ميشد و سرمايه بسيار کالنی

   سرازير ميشد.



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------ƒŒ‚ ---------------------> 
 

توان در آن واحد برای ھستيم که میالمللی بوسيله امواج راديوئی بين
کرد. و کراچی از آن استفاده ن رامطلب متنوع به آنکارا و تھ ١٢٠مخابره 

     ً                                                        اخيرا  نيز سرويس تلفنی انتقال عکس و تصوير اسناد را با کشورھای 
ھای ايران ايم و در تھران و اغلب استانانگلستان و ژاپن برقرار نموده
  گشته است. ايستگاه فرستنده راديو تأسيس

  
صد کيلوواتی پخش صدا در يک دستگاه يک  )٢۴٩٧( ١٣٣٧در سال 

از اين دستگاه روی امواج  اکنون صدای ايران کهنصب گرديد و ھم انھرت
شود و اکنون طرح شود دراغلب کشورھای جھان شنيده میکوتاه پخش می

نصب يک دستگاه قوی پخش صدا روی امواج کوتاه و چھار دستگاه ديگر 
اولين  )٢۴٩٧( ١٣٣٧برای امواج متوسط در شرف تھيه است. در سال 

فتتاح نمودم و اينک در تھران دو ايستگاه ون تھران را ازيويايستگاه تل
تلويزيون و در آبادان يك ايستگاه وجود دارد و اميدوارم روزی برسد که 

ھا نصب و مورد استفاده قرار در تمام قراء و قصبات ايران اين دستگاه
 گيرد.

  
ه در فصل بعد درباره تحوالت سريعی که در امور کشاورزی ايران رخ داد

ن خواھد رفت. وضع بازرگانی و صنعتی کشور ما نيز بطور محسوس سخ
افزايد. در با سرعت تمام پيشرفت نموده و ھر روز به توسعه آن می و

ايران به فصول سابق از اقداماتی که پدرم بوسيله دولت در بسط صنايع 
ام. چون در زمان سلطنت پدرم عده عمل آورد بطور تفصيل سخن رانده

ديران امور فنی بسيار معدود بود و از طرف ديگر م و متخصصين
ھای ھای خود را در رشتهکردند سرمايهداران ايرانی جرئت نمیسرمايه

ھا صنايع نوين به کار اندازند، ناگزير دولت در قسمت اعظم اين رشته
يشقدم شده بود. ھنوز اين اشکاالت در بعضی از امور صنعتی موجود است پ

تنھا دولت در ايجاد صنعت جديد فوالدسازی پيشقدم شده  يزن که امروزچنان
صنعتی که در اغلب نقاط کشور تأسيس يافته  است و بسياری از مؤسسات

  شود.متعلق به دولت است و از طرف دولت اداره می
  

سيمان که در پيشرفت امور ساختمانی عامل موثری است  مثال برای توليد
تن سيمان تھيه  ٣٠٠،٠٠٠     ً      جموعا  سالی م که     ً                      اخيرا  دولت دو کارخانه جديد 

کنند احداث کرده و در نتيجه ميزان توليد سيمان کشور به چھار برابر می
ھای خصوصی رسيده است. کارخانه )٢۴٩٣( ١٣٣٣ميزان توليد سال 
اند. ھمچنين کارخانه آجر و گل وليد خود را افزايش دادهسيمان نيز ميزان ت

ايع خصوصی و دولتی است احداث گرديده صنر نسوز که مورد احتياج  ساي
  است.
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است ميليون متر  ٣٢٠مصرف ساليانه منسوجات در کشور ايران در حدود 
شود. دولت دارای چند          ً                                  که تقريبا  نيمی از اين مقدار از خارج وارد می

بزرگ منسوجات ريسمانی و پشمی است که مشغول کارند و چند  کارخانه
ھای ھائی نيز به صاحبان کارخانهت و واماسث کارخانه ديگر درشرف احدا

ھای ود را توسعه بدھند و کارخانهھای خشود تا کارخانهخصوصی داده می
 ١٣۴٠ديگری نيز تأسيس نمايند. نتيجه اين برنامه آن است که در سال 

ميزان توليد تا دو برابر توليدات قبلی افزايش خواھد يافت.  )٢۵٠٠(
توليد منسوجات، دولت در بسياری از نقاط و ن بمنظور کمک به کشاورزا

موده و يا مشغول ساختمان است. ھای پنبه پاک کنی احداث نکشور دستگاه
ھای منسوجات ابريشمی (که در آينده نزديکی بر اصول علمی مبدل کارخانه
ريشم سازی مصنوعی خواھد شد) و گونی و ريسمان و طناب بوسيله به اب

  .دولت احداث گرديده است
  

دولت دارای يک کارخانه تصفيه مس و چندين کارخانه اسيد ھيدروکلوريک 
نباتی ھای روغنوساير مواد شيميائی مورد نياز صنايع سنگين و کارخانه
يار مقوی مواشی است که روغن خوراکی وصابون و کنجاله که غذای بس

سازی دولت ھای بزرگ صابوننمايند و محصوالت کارخانهاست تھيه می
ای در مراکز خورد. عدهام شھرھا و روستاھای کشور به چشم میتمر د

ای دولتی و گوشت و ماھی و ميوه و ساير مواد تھيه ھکشاورزی کارخانه
خشکبار برای کنند و دو کارخانه دولتی برای پاک کردن و بسته بندی می

تھيه چای در کارخانه  ۶٠مصرف داخلی کشور و صادرات تاسيس شده و 
تعلق به دولت و بقيه نيز بوسيله دولت اداره زندران قسمتی مماو گيالن 
اند. تمام برگھای شود که اکثر آنھا در ظرف پنج سال اخير احداث گرديدهمی

رای مرغوب ساختن نمايد و بچای را دولت از صاحبان مزارع خريداری می
 کهکند تا آنجا ھای فنی میھا و ھدايتسطح جنس چای به باغداران کمک

  کنون بازار چای ايران رونقی بسزا يافته است.ا
  

متجاوز از دوازده کارخانه قندسازی در نقاط مختلف کشور وجود دارد که 
تخم  کنند. دولتمتعلق به دولت است و بيشتر آنھا قند را از چغندر تھيه می

گذارد و وسايل الزم را برای چغندر را به رايگان در اختيار کشاورزان می
دھد و محصول آنھا را خريداری و به در اختيار آنھا قرار میت فادفع آ

 يد.نماکارخانه حمل می
  

شود و درآمد بسيار قابل کارخانه معظم دخانيات بوسيله دولت اداره می
يک کارخانه بزرگ ديگر بر  )٢۴٩٩( ١٣٣٩توجھی دارد. در اوايل سال 

بر رسيد و ھم اکنون راب آن افزوده شد و در نتيجه توليد مواد دخانيه به دو
ميليون سيگارت و در حدود دوازده تن تنباکو و ساير  ٣٠روزانه در حدود 
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            ً        گيرد و اخيرا  بنا بر شود و در دسترس مردم قرار میمواد دخانيه تھيه می
ھای ھای فيلتردار تھيه و در قوطیبی سيگارترسم معمول کشورھای غر

ارت ايران به خارج از يگس شود. صادراتبندی میمحکم مقوائی بسته
ھائی ر سيگارتکشور نيز به ميزان قابل توجھی بالغ شده و بتازگی با صدو

بندی شده است در ھای مزين و منقش به مناظر زيبا بستهکه در قوطی
ايم فارس بازارھای جديدی به دست آوردهھای خليج نواحی شيخ نشين

زمين از گندم و ربمغم خوراک عمده مردم کشور ايران مانند اکثر مرد
مل آمده حبوبات است. از اين رو برای ذخيره کافی غالت اقداماتی به ع

است. در تھران و اھواز و اصفھان و کرمانشاه و مشھد و شيراز و تبريز 
به وسايل مکانيکی احداث شده و ھر سال و ساير مراکز، سيلوھای مجھز 

  شود.بر عده آنھا افزوده می
  

کارخانه تھيه تراورس چوبی است که  ی دارای يکلتدوبنگاه راه آھن 
ام اقدام به تھيه که اشاره کردهسازد و بطوریصدھا ھزار عدد تراورس می

  ھای سيمانی نيز شده است.تراورس
  

م بود که نيروی مسلح ما بطور کلی در فصول سابق ذکر شد که پدرم مصم
دولت من نيز  و شدشود متکی نبابه مھماتی که از خارج کشور وارد می

ر ھای سبک و مھمات ديگکند و تفنگ و مسلسلھمان تصميم را دنبال می
  شود.ھای ايران ساخته میدر کارخانه

  
ست، ای زيبا که مانند دانشگاھی ادر چند کيلومتری غرب تھران در محوطه

بنگاه دولتی سرم سازی رازی واقع شده است. اين بنگاه بنام دانشمند 
يقدر ايرانی ابوبکر محمد ذکريای رازی متوفی بسال الع بزرگ و طبيب

ناميده شده است. در اين  ميالدی)  ١٢٩٠=١٧٤٨( ھجری قمری ۶٠۶
ھای انسانی و حيوانی ساخته بنگاه مقادير قابل توجھی سرم ضد بيماری

شناسی به تحقيق و بررسی و آزمايش شود و پيوسته در رشته زيستمی
  بخانه طبی و بھداشتی در ايران است.تاک پردازد ودارای بھترينمی
  

ليون سرم براى معالجه اين بنگاه در ھر سال بطور معمول در حدود چھل مي
سازد. مؤسسه پاستور وابسته به دولت نيز که در ھای متنوع میبيماری

ھای بنگاه رازی را انجام                                 ً            حيات پدرم تأسيس يافته است تقريبا  ھمان فعاليت
دھند و سطح بمناسبت تحقيقات علمی که انجام می سهؤسدھد و اين دو ممی

کرده و کشور ايران را از اين عالی علمی که دارند شھرت بسزائی کسب 
  اند.نياز ساختهحيث از ساير کشورھا بی
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راجع به اقداماتی که دولت من در رشته علوم و فنون مربوط به صنايع 
اقدام ديگری که برای . نفت به عمل آورده در اين کتاب سخن خواھد رفت

ه ھای علمی و صنعتی در کشور ايران به عمل آمدتوسعه و پيشرفت بررسی
افتتاح  )٢۴٩٨( ١٣٣٨ھا است که در سال تأسيس اداره استاندارد و نمونه

گرديد. وظيفه اين اداره باال بردن نوع محصول و نظارت در مرغوبيت 
متأسفانه شود. میل ومتحدالشکل بودن کاالھائی است که به خارج حم

اند معدودی از صادرکنندگان کوتاه نظر ايرانی صادرات را از رونق انداخته
ھای نفيس و ثابت ھای کم ارزش و جوھری به جای قالیو با صدور قالی

ھای پنبه محتوی و خشکبار آلوده و ناپاک و آغشته با ريگ و خاک و عدل
ی محصوالت را فراھم ارتباعآجر وسنگ بمنظور افزايش وزن، موجبات بی

طوری اند و ما در نظر داريم به اين اوضاع اسفناک خاتمه دھيم و ساخته
گيرد در خود کنيم که خريدار خارجی وقتی اجناس ايران را تحويل می

  احساس مسرت کند و چين بر چھره وی پديدار نگردد.
  

ر شوک جای تعجب است که بسياری از افراد تحصيل کرده در داخل يا خارج
که به آنھا  ھا و مؤسسات تحقيق و بررسی دولتیھيچوجه از کارخانهبه

. با آنکه ھرگاه بخواھند از سنخ فکر و اوضاع مستحضر نيستنداشاره شد 
ھای ما را در علم و اساسی کشورھای خاورميانه آگاه شوند بايد فعاليت

 صنعت به چشم بنگرند.
  

ھای متعلق به دولت کارخانهر ب بايد به اين نکته توجه داشت که عالوه
شده است که ھنوز ھای خصوصی و ملی بسيار در کشور ايجاد نهکارخا

اطالع ھا از وجود آنھا بیبسياری از ھموطنان ما و عده کثيری از خارجی
ھا و دانند معادن اين کشور در چه حدودی بوسيله شرکتھستند و مثال نمی

  شود.موسسات خصوصی استخراج می
  
که برآورد شده در حدود شصت درصد از تمام صنايع ايران به دست یوربط

شود با وجود اينکه آمار ھای خصوصی اداره میشرکت مؤسسات ملی و
ھای موجود در ايران در دست نيست ولی بموجب صحيحی از کارخانه

ھا و مؤسسات خصوصی به صنايع اطالعات حاصله عده زيادی از شرکت
و مواد معدنی زير بوسيله اين شرکت ھای خصوصی  نداگوناگون توجه کرده

  شود.استخراج می
  

بوکسيت (کلوخه طبيعی  -آرسنيک (زرنيخ)  -(سنگی سرمه)  آنتی مونی
 -مس  -فلز الجورد  -ذغال سنگ  -کروميت (نمک اسيد)  -آلومينيم) 

 -سنگ  -منگنز  -سرب  -کاولين  -خاک سرخ  -گرافيت (سرب سيه) 
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فيروزه  -تونگستون  -قلع  -گوگرد  -سيليکا  -نمک  -ی وھک بلور –شيشه 
  روی. -
  

ھای خصوصی و شخصی عی مختلف نيز بوسيله کارخانهمحصوالت طبي
  شود:شود که در حدود پنجاه قلم آن بطور نمونه ذکر میتھيه و آماده می

  
خواربار بسته بندی  -خشکبار  -مشروبات الکلی  -مشروبات غير الکلی 

 -غذاھای حيوانی  -روغن نباتی  -چای  -قند  -آرد برنج  -د آر -شده 
البيت اثاث -البيت فلزیاثاث -روکش کروميت، فلزکاری  -البسه  -منسوجات 

گاز نئون برای روشنائی  -صندوق فلزی  -اثاث وملزومات اداری  -چوبی 
 آجر -تلمبه  -موتور برق  -بخاری  -اجاق خوراک پزی  -بخاری آب گرم  -
 -مواد شيميائی  -الکل صنعتی  -پيچ و مھره  -ميخ  -سيمان  -کاشی  -

 -کاغذ  -شيشه  -رنگ روغن نقاشی  -دارو  -سريشم  -گ رن -مرکب 
تخته فيبری  -الوار  -يخ  -چرم  -صابون  -واکس کفش  -اجناس پالستيکی 

  مواد پالستيکی. -قوه برق  -گاز اکسيژن  -باطری  -کبريت  -
  

ِ    گذاران خصوصی در صنايع و ح رف کاری سرمايهق ابتذوه برای اينک                         
شوم که دوشرکت خصوصی يادآور می آشکار شود با مسرت مخصوصی

ھای فوالدين برای نگاھداری اسناد مھم و ايرانی بمنظور ساختن محفظه
ھای سنگين برای بانکھا و ساير اثاثيه فلزی مختلف ديگر گاوصندوق

اند. وسايل کار جديد در پيشرفت و ترقی هختداکارخانه مجھزی را به کار ان
و به نظر من يکی از نمودارھای اقتصادی کشور اھميت فراوان دارد 
که اينک در کشور ما مشھود است پيشرفت آن است که معلوم شود آيا چنان

شود يا از خارج وارد لوازم و اثاث و وسايل کار در خود کشور فراھم می
رفت يک  آن ای که اينک ذکريرعامل کارخانهمدش گردد. تا چند سال پيمی

من اين شخص نمونه بارزی از رشد و فرد آھنگر عادی بود و در نظر 
پيشرفت طبقه متوسط کشور است که قسمت عمده ترقی و تعالی کشور به 

  فعاليت آنھا بسته است.
   

روزی ھمين مديرعامل اظھار داشت که تاکنون کسی نتوانسته است گاو 
ھا دستبردی زند را که اين مؤسسه ساخته است باز کند و بدان ئیھاصندوق
اضافه کرد که ھنوز مردم کشور ايران به اندازه مردم مغرب  بخندیو با ل

  اند!ھای آھنی مھارت نيافتهزمين در امر شکستن صندوق
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ھای فوق جالب توجه باشد و بايد گفته شود که بتدريج کنم فھرستصور می
کار افتاده است نسبت به به ھای خصوصی له شرکتيسوبصنايعی که 

 شود به دو دليل افزايش خواھد يافت:ره میصنايعی که به دست دولت ادا
  

                       ً ھای فعلی دولت را متدرجا  اول بدان سبب که سياست ما اين است که کارخانه
ھای  خصوصی واگذار کنيم و برای انجام اين منظور به اشخاص وشرکت
ھا تخصص دارند استخدام تشکيالت و اداره کارخانه دره ھيئت مشورتی ک

ھای مذکور مطالعاتی به عمل آورند و اصالحاتی ارخانهايم که درباره کنموده
را که برای حسن انتظام کار ضرور است پيشنھاد کنند و طرز فروش آنھا 

  ھای خصوصی معلوم سازند.را به شرکت
  

گذاران داخلی و م تا سرمايهريآودوم بدان سبب که سعی بليغ به عمل می
در امور نوين صنعتی و ھای خود را ی را تشويق کنيم که سرمايهخارج

  بازرگانی به کار اندازند.
  

قانون اساسی ايران و متمم آن خط مشی صنعتی ايران را روشن ساخته 
                                                     ً          است و درباره معادن قانون اساسی و قانون معادن که اخيرا  اصالح شده 

را تنظيم و منافع عمومی را تأمين نموده است. بموجب  ریدابرامر بھره
تمام مواد معدنی به سه طبقه تقسيم شده است: طبقه اول قانون معادن 

معادن سنگ آھک و مرمر و سنگ ساختمانی و گچ است که اگر در ملک 
برداری تواند از آن به نفع خود بھرهخصوصی کسی پيدا شود مالک می

  مت مواد مستخرجه را به دولت بپردازد.قيز نموده و پنج درصد ا
  

تنی جامد و نمک و مواد معدنی قيمتی و طبقه دوم فلزات و مواد سوخ
ھای گرانبھا است و در اين موارد مالک ملک بايد برای استخراج و سنگ
برداری پروانه دولتی به دست آورد و چھار درصد از قيمت مواد بھره

  مستخرجه را به دولت بپردازد.
  
مالک در قه سوم نفت و مواد راديواکتيو مانند اورانيوم و غيره است که بط

برداری و يا واگذاری آنھا را به آن دخالتی نداشته و دولت حق بھره
  االجاره را بطور انحصاری دارد.ھای خصوصی و افراد و اخذ مالشرکت

  
 ھرتوانند با تحصيل اجازه رسمی از دولت ھای خصوصی ايرانی میشرکت

توانند میھای خارجی نيز شرکتونه معدنی را در ايران استخراج نمايند. گ
معادن نفت و ساير معادن ايران را اکتشاف و استخراج نمايند مشروط بر 
اينکه مجلسين ايران شرائطی را که برای ھر مورد معين شده بطور جداگانه 
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که با ت استصويب نمايد. از شواھد روشن اين قضيه قراردادھای اخيری 
فصول بعد در  ايم و درئی و ديگران منعقد ساختهآمريکاھای نفت شرکت

. نکته قابل ذکر در اين مقال آن است که باب آن بتفصيل سخن خواھد رفت
ھائی مقرر داشته ولی ميدان با وجود آنکه دولت در ساير صنايع محدوديت

    را برای ابتکار افراد باز گذاشته است.
  

ل راه آھن و تلفن و تلگراف و راديو و ه از قبيمدع صنايع اصلی و
ھای خصوصی سازی در دست دولت است ولی شرکتھماتھای مکارخانه

ھای ديگری را برای ساير توانند مؤسسات بازرگانی تأسيس و کارخانهمی
که عمال ھم ھمين ترتيب مرعی ھای صنعت ايجاد و اداره نمايند چنانقسمت

ت بزرگ تصفيه نفت متعلق به آنھا نيست سھم نعص است و مثال با آنکه
  نمايند.ی پااليشگاه را اداره میھاعمده از فعاليت

  
ھای شوسه کشور به حمل و نقل کاال ھائی که در جادهامروز بيشتر کاميون

پردازند متعلق به مردم است و با سرمايه افراد و مؤسسات شخصی می
                 ً       و يک سازمان ظاھرا  دولتی  صیصواند. يک خط ھواپيمائی خخريداری شده

سوم است امروز مشغول کار و رو که به خطوط ھوائی کشوری ايران مو
به توسعه و افزايش است و تھيه فيلم واداره جديد سينمای ايران نيز به 

  گيرد.دست مؤسسات خصوصی انجام می
  

ھای خصوصی قانون جلب و حمايت سرمايه )٢۴٩۴( ١٣٣۴در سال 
ع صويب و به توشيح من رسيد. بموجب اين قانون اتبات ينخارجی در مجلس

ھای توليدی و صنعتی به ای را که برای فعاليتتوانند سرمايهبيگانه می
                               ً        ای که به آن تعلق گرفته است بعدا  با ارز آورند با منافع عادالنهايران می

کشور خود از ايران خارج کنند و نيز بموجب مقررات اين قانون ھرگاه 
ه ه سرمايه در آن به کار رفته ملی اعالم گردد غرامت عادالنه بک تیصنع

  صاحب سرمايه پرداخت خواھد شد.
  

بموجب قراردادی که بين دولت ايران و دولت  )٢۴٩۶( ١٣٣۶در سال 
ھا در کشور ئیآمريکاھای خصوصی منعقد گرديده است سرمايه آمريکا

ئی موجبات مزيد تشويق ايکآمرگذاران ايران تضمين گرديده و برای سرمايه
ھا و ساير اتباع خارجی عمال اين ئیآمريکاو ترغيب را فراھم کرده است. 

ھای اقتصادی و گذاری در رشتهاند که سرمايهحقيقت را به ثبوت رسانيده
 صنعتی ايران که درحال توسعه است از ھر جھت به نفع آنھا است.
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ھای ھای خود، در فعاليترمايهسن داران داخلی نيز در به کار انداختسرمايه
کنند و برنامه صنعتی و امور معدنی کشور بيش از پيش اظھار عالقه می

وام صنعتی ما برای پيشرفت اين مھم مشوق بزرگی است.کشور ما از حيث 
. اداره ثروت ملی سابقه طوالنی دارد که مورد تقدير و تمجيد من است

ھای معمولی و وثيقه و پشتوانه اسکناس رايج کشور از شمش طال
جواھرات سلطنتی ھميشه از نسبتی که بين اسکناس در جريان و پشتوانه 

فکری به نظرم  )٢۴٩۶( ١٣٣۶مقرر است زيادتر بوده است. در سال 
                                                     ً         رسيد که برای پيشرفت و توسعه کشور پشتوانه اسکناس مجددا  ارزيابی 

ذشت. در اثر گن شود و قانونی برای انجام ھمين منظور از تصويب مجلسي
اين تجديد ارزيابی در حدود يکصد ميليون دالر به ارزش پشتوانه افزوده 
شده است و مقرر داشتم که دولت نيمی از اين درآمد غيرمترقبه را برای 

. برخی پيشرفت امور صنعتی و نيم ديگر را در امور کشاورزی به کار برد
رم پول شود انديشه وت از مشاورين من از اين که مبادا اين عمل منجر به

داشتند، ولی به آنھا خاطرنشان کردم که اگر اين پول درامور غيرتوليدی از 
گردد ولی ما آن را                              ً             قبيل معامالت زمين صرف شود قطعا  موجب تورم می

االثر برای افزايش توليدات صنعتی و ھای سريع    ً                 صرفا  بمنظور اجرای طرح
ندی برای جلوگيری از تورم مروبريم که خود عامل نيکشاورزی به کار می

  است.
  

گذاشتم برنامه وام صنعتی را به موقع اجرا  )٢۴٩۶( ١٣٣۶در اواسط سال 
و نتايج قابل توجھی از آن بدست آمده است. در نتيجه تسھيالتی که بدين 

ھای خود را بيش از داران ايرانی سرمايهوسيله فراھم شده است سرمايه
دادند. بسيار از کسانی نيز که ص صيتخصنعتی پيش به امور معدنی و 
ھای خود را در خارج کشور نگاه داشته بودند      ً                سابقا  قسمتی از سرمايه

  اند.     ً                                          مجددا  آن را به ايران برگردانده و به کار انداخته
  

درصد در سال و حتی بيشتر  ٢۴ھای صنعتی که درگذشته به بھره سرمايه
نزل يافته است. بموازات ت دهعاالفوقھم رسيده بود در اثر اقدامات دولت 

ھای ايم تا در فعاليتاين اقدامات سرمايه داران خارجی را ھم تشويق نموده
  صنعتی نوين کشور با ايرانيان شريک و سھيم گردند.

  
                                           ً                     وزارت صنايع و معادن و بانک ملی ايران مشترکا  برنامه وام صنعتی را 

دی را از نظر فنی ھاشنپيھای حنمايند. وزارت صنايع طراداره و اجرا می
کند و بانک ملی ايران اعتبار درخواست کنندگان را بررسی و مطالعه می
ای تقاضاکننده دھد. گذشته از صالحيت شخصی و حرفهمورد دقت قرار می

ھر تقاضائی نيز برای اينکه معلوم شود تا چه حد در باالبردن ميزان توليد 
اقتصاد که تنھا مرکزی  لیعای ر شوراو ازدياد درآمد ملی مؤثر است د
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سازد مورد بررسی و آھنگ میھای اقتصادی را ھماست که فعاليت
درخواست کنندگان وام برای اثبات آمادگی عملی گيرد. اظھارنظر قرار می

و واقعی خود بايد حداقل سی درصد از ھزينه طرح مورد تقاضا را قبال 
درصد از ھزينه مزبور  اهنجپ ا حدودتأمين کنند. وزارت صنايع ومعادن ھم ت

دھد و بيست درصد بقيه را ھم را بعنوان مساعده در اختيار آنان قرار می
که تاکنون ھمين رويه              ً                                  متقاضيان بعدا  از محل ديگری بايد فراھم کنند چنان

شوند اند. با اين ترتيب کسانی که به کار صنايع وارد میرا معمول داشته
ی يک طرح مھم صنعتی را بر عھده صرختم سرمايهتوانند با داشتن می

بگيرند و اطمينان داشته باشند که در عين آنکه دولت در اداره امور 
وامی کند در ھر مورد پشتيبان آنھا خواھد بود. مؤسسات آنھا دخالتی نمی

شود به اقساط و به نسبت که از طرف دولت به درخواست کنندگان داده می
د آمده و مورد بازرسی مأموران دولت جوبوح ھر طر ميزان پيشرفتی که در

گيرد استرداد خواھد شد و اين بازرسی نه تنھا برای حفظ منافع قرار می
دولت ضروری است بلکه در حسن جريان کار نيز کمک مؤثری خواھد 
نمود. در طی مدت پنج سال اول مؤسسات صنعتی جديدالتأسيس از پرداخت 

وری که برای مؤسسه خود از ضرم ازبه لو ماليات معاف خواھند بود و
  کنند حقوق گمرکی تعلق نخواھد گرفت. خارج وارد می

  
گيرد از صدی چھار تا صدی ھای مزبور تعلق میميزان سودی که به وام
ھای بزرگ از قبيل نساجی کند، بدين ترتيب که طرحشش در سال تجاوز نمی

د بھره رصد ششھا رحو قند سازی و کشف معادن چھار درصد و ساير ط
ھای سنگين عزم راسخ من آن است که ديگر نگذارم بھرهپردازند. می

اقتصاد کشور را فلج کند و اوضاع طوری باشد که بعضی از سرمايه داران 
ھای طفيلی حاصل زحمت کسانی را که به کار توليد مشغولند با گرفتن بھره

 سنگين تصاحب نکنند.
  

صد و صنعتی در حدود يک امو مهی برنادر ظرف يک سال پس از اجرا
ھای نساجی، قندسازی، مصالح ساختمان، پنجاه طرح جديد صنعتی در رشته

ھای نازک و ساير مواد شيميائی، مواد غذائی، پالستيک، مقوا، تخته
مصنوعات معادن به مورد اجرا گذاشته شده و ساختمان چند کارخانه که 

منابع ديگری تأمين کرده ز ا راالزمه قبال آغاز شده و صاحبان آن ھزينه 
بودند از ھر جھت تکميل گرديد. قابل توجه آن است که درھمان سال اول 

برداری نمودند و محصوالت انھا که پانزده کارخانه عمال شروع به بھره
سيلين، اقسام داروھا، ميگو، روغن نباتی، منسوجات ريسمانی، نخ، پنی

ی چدنی، قطعات سيمانی، يخ و ھاهولشده، لاشيائی که از آلومينيم ساخته 
مواد خام معدنی بود به بازار عرضه گرديد و ھر سال محصول صنايع ديگر 
عرضه خواھد شد و در تجديد حيات صنعتی کشور سھم مھمی خواھد داشت 
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ھای کند که مردم ايران نه تنھا قادرند فنون غربی را با نيازمندیو ثابت می
توانند در د بدانند اقتباس کنند، بلکه میفيم کهچه را خود تطبيق داده و آن

  اين راه سرعت عمل داشته باشند.
  

در اين فصل دورنمائی از تحوالت کنونی کشور ايران نشان داده شده است. 
ھا توانند به اين ترقيات و پيشرفتگاھی خارجيان بھتر از مردم کشور ما می

  ند.گرنمحسوسات میتوجه کنند زيرا آنھا بيش از ما به 
  

         ً اند غالبا  بسياری از خارجيان مجرب که اوضاع کشور ما را مشاھده کرده
ھای اخير در کمتر کشوری مانند ايران چنين اند که در سالبه من گفته

شود. کسانی که پس از پنج تحوالت شگرف ظاھری و معنوی مشاھده می
از  ندکنما مراجعت میسال و حتی يکی دو سال دوری از ايران به کشور 

اند و ابراز اين هات و تحوالتی که در مملکت روی داده به حيرت افتادتغيير
شگفتی از راه گزافه گوئی و تملق نيست زيرا من خود نيز پس از بازگشت 

ھا ھمان تغييرات را احساس و حقيقت اظھار آنھا را استنباط از مسافرت
  توانم نمود.می

تاريخی و سنن باستانی  ھمه سوابقنآ ن ما که دارایدر کشورى مانند ايرا
است سرعت در انجام تحوالت و تغييرات اساسی و اجتماعی طبعا با بعضی 

ھا را بايد ھا ھمراه است ولی اين زحمات و دشواریھا و مضيقهدشواری
برای اقتباس تمدن جديد غربی تحمل کرد. اما من ھرگز در نظر ندارم که 

کف بدھيم و برعکس اعتماد  خود را ازی انو پرارزش باستميراث گرانبھا 
و اطمينان دارم که بر ذخيره معرفت و تمدن کھن سال خويش، خواھيم 

ھای اقتصادی مذھب و فلسفه و ھنر و افزود و حتم دارم که دراثر پيشرفت
ادبيات و علوم و صنايع ظريفه ما تجليات بزرگتری خواھد يافت و رفاه و 

ردار خواھند شد و لوازم ز آن برخوا لیم عادی و معمونعمتی که مرد
زندگانی با آسايش را برای خويش فراھم خواھند ديد آنھا را برای نمايش 
ذوق و ھنر مجھزتر خواھد ساخت. از اين پس ديگر ممکن نخواھد بود که 
تنی چند با ھزينه جمعيتی، صاحب نعمت بشوند بلکه ھمان چند تن نيز در 

  مند خواھند گشت.هحيات بھر عمن رفاه عمومی ازپرتو سعادت و 
  

وقتی تمدن و ھنر جديد را از روی کمال ھوشياری اقتباس و آنچه را برای 
ما ضرور است انتخاب کنيم  به ھدف نھائی خود که دموکراسی حقيقی و 

تر خواھيم شد و برای وصول به اين ھدف ھر سعادت عمومی است نزديک
  د.مون سرت خاطر تحملتوان با ممرارتی را می
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 فصل هشتم

  نظر من درباره دموكراسي
  
گويند روزی در يکی از شھرھای اروپا که پشت پرده آھنين قرار دارد می

گروھی از دانشجويان دانشگاه به سخنرانی يکی از استادان معروف فيزيک 
گفت تا چند سال ديگر دادند. استاد میدرباره مسافرت به فضا گوش می

کوتاھی پس از آن مردم  اھد آمد و در مدتخود ھائی در ماه فروموشک
جھان خواھند توانست به ساير سيارات که از زمين بعد مسافت بسيار دارند 

  آزادانه سفر کنند.
  

  در اين موقع يکی از دانشجويان سخن استاد را قطع کرده گفت:
  کنيم؟ لطفا بفرمائيد چه وقت ما خواھيم توانست به وينه مسافرت

  
ه ھر سال ھزاران نفر از آلمان شرقی کمونيست ف نيست کادتصاين بر سبيل 

فرما سوی پرده آھنين و آلمان غربی که آزادی در آن حکمفرار کرده و به آن
اند که اند. اين مردم معنی آزادی واقعی را دريافته و حاضر بودهاست رفته

 ن ايطر اندازند و درميان جان و مال خود را برای به دست آوردن آن به خ
اند که محروميت از آزادی نشمند و متخصص بسيار بودهفراريان مردم دا

  داده است.به آنھا رنج بسيار می
  

اند به آلمان توانستهکنند نيز میالبته مردمی که در آلمان غربی زندگانی می
م شرقی کمونيست فرار کنند اما سخن اينجا است که کسی به اين عمل اقدا

  نکرده است.
  

توانند نظائر اين واقعه را در ساير کشورھای اروپائی به ياد ن میاگخوانند
آورند که مردم حيات و مايملک خويش را به خطر انداخته و از سد پوالدين 
پاسبانان مرزی گذشته خود را به عالمی که در آن آزادی حکمروا است 

 از کشور کمونيست فراراند و به ھمين منوال صد ھزاران چينی رسانيده
ھا است و کونگ يا ساحل ماکااو که در دست پرتغالیکرده و از راه ھونگ 

اند ولی يک نفر پيدا نشده است که به جھان آزاد پناه آورده يا طريق ديگر 
  از جھان آزاد فرار کند و بخواھد خويشتن را به چين کمونيست برساند.
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آزادی واقعی  هاند کنکته واقف گشتهمردم گيتی در اثر تجارب تلخ به اين 
آيد يعنی آن روش ھای دموکراسی به دست میتنھا در حکومت ھر فرد

حکومتی که مردم عادی در اداره امور نظارت و دخالت دارند. اما کسانی 
ھم ھستند که مفھوم دموکراسی را تحريف کرده و آن را به ديکتاتوری 

  ٤٣ نمايند.پرولتاريا تفسير و توجيه می
  

ری مزدوران و رنجبران آنچه آن را ديکتاتو تبرای تحقيق در کيفي
  نامند، بايد قضيه را از دو جھت مورد آزمايش قرارداد:(پرولتاريا) می

  
اوال بايد معلوم کرد که در اين نحوه حکومت رابطه بين سران دستگاه و 

کنند و که وانمود میچنان توده مردم چگونه است؟ آيا سران مملکت
دم و منتخب آنھا ھستند يا نه اور کنند از افراد مربخواھند ھمه مردم ھم می

  و آيا منافع ومصالح آنھا ھمان منافع ومصالح مردم عادی است؟
  

     ً                                                        ظاھرا  حقيقت اين است که ديکتاتورھای مزدوران در تمام نقاط دسته 
آسايش آيد، ھمان کوچکی از افراد شاخصی ھستند که آنچه به فکرشان نمی

  آنھا است. یو رفاه مردم و حقوق فرد
  

            َ          ھا مردم در ا عمال سران      ً                                         ثانيا  بايد معلوم ساخت که آيا در اين قبيل حکومت
  گونه حق اظھارنظر دارند؟دستگاه ھيچ

  
شناسم مردم نه تنھا در امور ھای ديکتاتوری کمونيستی که من میدر روش

مال آنھا نيز در اختيار  حکومت دخالت و حق اظھاری ندارند، بلکه جان و
  ن نيست.اخودش

  
ھا ای که به انتخابات دارند به فاشيستھای کمونيست از نظر عالقهديکتاتور

شبيه ھستند و اميد آنھا اين است که به مزدوران عادی تلقين کنند که در 
که تنھا شان تاثيری دارد در صورتیاداره امور کشور سھيم ھستند و سخن

خواھد حزب ديگری بدھند و ھرکس ی اجازه وجود میبه يک حزب سياس
برخالف حزبی که بر سر کار است سخنی بگويد باحتمال تاسيس کند يا 

  قريب به يقين دچار تصفيه و اضمحالل خواھد شد.

                                                            
بوده باشد، که  صی با اين بنياد فکری نميتوانست با مشت آھنين برمردمش حاکمچنين شخ -  ٤٣
بينيم در دوران شاھنشاه مسئله کوچ ايرانيان به کشور ھای ديگر مطرح نيست و تنھا پس از مي

برقراری رژيم آخوندی اسالمی مردم طاقت ماندن در کشور خودرا ندارند. ميليون ھا کوچ 
نيان حتا به کشور عقب مانده ای مانند ھندوستان و ھنوز کوچ ايرا ٢٠١٩در سال کرده اند و 
  جاری است. پاکستان ھم
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در انتخابات عمومی (اگر بتوان آن را انتخابات عمومی ناميد) رأی دھندگان 
ندارند زيرا در صورت اسامی حق انتخاب نماينده بمعنی واقعی آن را 

بی که بر سر کار است ذکر شده است لبان نمايندگی فقط نام افراد حزطداو
کنند که و فقط از نظر حفظ ظاھر مردم را به اصرار يا به حکم مجبور می

بروند و رأی خود را در صندوق بريزند و در پايان اين عمل مقامات مسئول 
به راء آاز ) ٪٩٩ه مثال صدی نود و نه (کنند کبا مباھات بسيار اعالن می

توان امر را به نفع حزب دولتی بوده است. در حيرتم که آيا بدين وسائل می
 چند تن از طبقات فاضله اجتماع مشتبه ساخت.

  
دانستند. در ادوار گذشته مردم آزاد گيتی دموکراسی را يک امر سياسی می

درباب حقوق فردی صاحب که جان الک فيلسوف بزرگ قرن ھفدھم که چنان
ه حقوق سياسی تکيه دارد                            ً  يده است در آثار خويش مخصوصا  بقمکتب و ع

در قرن ھيجدھم نيز حقوق سياسی افراد معمولی را  آمريکاو اعالن آزادی 
کند. درآن زمان اعتقاد عمومی اين بود که اگر مردم از تضمين وتأييد می

وانند احتياجات اجتماعی و تموھبت آزادی و مساوات برخوردار باشند می
آزادی انفرادی تأمين کنند. اين نظر دی خود را نيز در اثر ابتکار و ااقتص

                                             ً                 در آن زمان که ھنوز تشکيالت اقتصادی و فنی نسبتا  ساده و بدوی بود 
رفت و افراد کرد، زيرا خانواده واحد توليد به شمار میمعقول جلوه می

  ساختند.اجات خود را فراھم میخانواده بدست خويش قسمت عمده احتي
  

ولی پيشرفت علوم و فنون جديد مسير زندگانی و طرز کار را کامال تغيير 
ھای ھای عظيم ايجاد شد و حتی در قسمت فالحت سرمايهداد و کارخانه

ھای کشاورزی در نواحی فالحتی به کار افتاد و بزرگ برای تھيه ماشين
آن  آورد. با اين کيفيت ظاھر قضيه امکان افزايش ميزان توليد را بوجود

اقتصادی يک فرد از کف وی بيرون رفته است بود که اختيار کار و فعاليت 
و در اثر اين سلب اختيار به نظر من فرد عادی کامال حق داشت که برای 

  تضمين حقوق سياسی و اقتصادی خود پافشاری نمايد.
  

ت توليد افراد را تغيير پيشرفت علم نه تنھا وضع زندگی و نحوه کار و قدر
وين نيز انقالبات شگرفی ايجاد نمود که در طرز انتقال و نشر افکار نلداد، ب

و مخابرات تلگراف، راه آھن، روزنامه، تلفن، راديو، اتومبيل، ھواپيما و 
پست ھوائی و سينما و نظائر اين اختراعات نوين افکار مردمی را که در 

ت و خند به يکديگر نزديک و مربوط ساکردھای مختلف زندگانی میقاره
ھا از نشر و ابالغ سريع افکار مھم به ميليوننخستين بار در تاريخ بشريت 

که ھنوز خبری از آن نشنيده بودند امکان پذير گرديد. نتيجه اين افرادی
روش نوين آن بود که تشنجات اجتماعی جديدی جايگزين مناسبات و روابط 

ين قرن در جوار دابق ممکن برد که فقر و غنا  چنثابت گذشته گرديد. در س
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اد تشنج وجود داشته باشد و مردم بينوا و دارنده با ھم يکديگر بدون ايج
زندگی کنند ولی پيشرفت وسائل مواصالت نوين و اطالع مردم به وجود 
فراوانی در يک سوی جھان و قحطی و تنگی معيشت در سوی ديگر باعث 

  يت گرديد.ايجاد تشنجات و عدم رضا
  

د، برافرادی که چند ھزار کردنفقير زندگی می یمردمی که در کشورھا
خوردند و نتيجه بردند غبطه میفرسنگ دورتر در نعمت و رفاه به سر می

اين حسرت و حسد آن بود که صدھا ميليون از افراد بشر توقعات و انتظارات 
گی آنان تناسب و ای پيدا کرده و آمال و آرزوھائی که با محيط زندتازه

  ٤٤به مقام بروز و ظھور آوردند. ارتباطی نداشت
  
صبری افراد عادی در عين آنکه خطرناک بود روزنه بدون ترديد اين بی 

گشود. متفکرين جامعه بشری دريافتند که حصول اميدی نيز به روی آنھا می
برند استقالل سياسی برای مردمی که در مضيقه شديد اقتصادی بسرمی

  واقعی ندارد.  مفھوم
  

کردند نيز به اين حقيقت واقف ندگانی میورھای پرثروت زکشمردمی که در 
ھائی را که گرديدند که برای خير و صالح خود و صالح بشريت بايد نعمت

مندند با ھمسايگان خود صرف کنند و دريافتند که رساندن لباس از آن بھره
کند و مللی که از لحاظ میو مواد غذائی فقط احتياجات موقتی را مرتفع 

ھائی ھستند که بوسيله آنھا خود کاند خواستار کمدی پيشرفت نکردهصااقت
 بتوانند وضع خويش را بھبود بخشند.

  
بعبارت مختصر مللی که در حال پيشرفت ھستند طالب آنند که از اسرار 
علوم و صنعت جديد آگاھی يافته و خود با مدد آن علوم و صنايع سطح 

  خويش را باال ببرند. زندگی
  

ت ترومن اولين بار برنامه کمکھای فنی جھانی را که به ه پرزيدنک ھنگامی
قدمی شجاعانه و  آمريکااصل چھار معروف گرديد پيشنھاد نمود، دولت 

که قبال گفته شد کشور ايران اولين دورانديشانه در اين راه برداشت و چنان
 حدر استفاده کرد. سازمان ملل متھای فنی اصل چھاکشوری بود که از کمک

وسيعی را به موقع اجرا گذاشت و ھای فنی، برنامه نيز برای کمک
ھای فنی طرح کلمبو را المنافع بريتانيا نيز برای کمککشورھای مشترک

  تنظيم و به مرحله اجرا گذاشتند.
                                                            

 ٢۵٠٧خرداد  ٢۵است که شاھنشاه آنرا در » لژيون خدمتگزاران بشر«کر بنياد اين تف -  ٤٤
  در دانشگاه ھاروارد اعالم ميکنند. ١٩۶٨برابر با 
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ھای فنی اصل چھار و سازمان ملل و در يکی از فصول بعد از نتايج کمک
  سخن خواھد رفت. ھای خارجی که به ايران شدهساير کمک

  
در ضمن درس تلخی نيز از اين اقدامات فرا گرفتيم و آن اين بود که تامين 

که بعضی احتياجات اقتصادی ھميشه با ثبات سياسی مالزم نيست چنان
اجتماعات که اقتصاد آنھا متوقف مانده و توسعه نيافته مانند جزاير اقيانوس 

عت در مرحله توسعه اقتصادی راز لحاظ ثبات سياسی از آنھائی که بسآرام 
ھای ترند. برعکس بعضی از کشورھای خاورميانه که در سالھستند پيش

اند از لحاظ سياسی ھای شايان نائل شدهاخير از نظر اقتصادی به پيشرفت
دچار مشکالت فراوانند و برنامه سياسی آنھا با برنامه توسعه اقتصادی 

شود آن است اين درس گرفته می زای که اھا قابل مقايسه نيست. نتيجهآن
آھنگ امه تحوالت و تکامل سياسی بايد با برنامه توسعه اقتصادی ھمکه برن

ھای خطرناک خواھند ھا دچار دشواریصورت ملتباشد و در غير اين
  گشت.

  
ای قشهخوشبختانه در کشور ايران دموکراسی بدون ريشه و پايه نيست و ن

راسی داريم با روح مردم ما سازگار ککه اينک برای توسعه اصول دمو
ت. در طی قرون و اعصار و حتی تا پنجاه سال پيش حکومت ما استبدادی اس

بود ولی در عين حال از زمان قديم مردم کشور ما مدارا و مماشات و احترام 
که ند، چنانکردبه حقوق افراد را که از مبادی دموکراسی است رعايت می

قدام کرد مردمی را که به جنگ وی افتح می اوقتی کورش کبير کشوری ر
ھای پيشين کرد وسمتبخشيد و با آنھا با مھربانی رفتار میکرده بودند می

گذاشت و حتی اغلب مديران کارآزموده خود را از آنھا را به خود آنھا وامی
رگز به چشم دست گزيد و به آنھا ھميان دشمنان سابق خويش برمی

به خود آنھا يست و مسئوليت اداره کشور مفتوحه را رنگنشاندگان خود نمی
گذاشت و آنھا را به حفظ و صيانت سنن ملی و مذھبی خود تشويق و وامی

کرد. بنابراين با اينکه در آن ايام دموکراسی در ايران مفھوم تحريض می
ده است که اساس و واضحی نداشت کورش کبير خصايصی از خود بروز دا

  شود.ن محسوب میيمبنای دموکراسی نو
  

مداران و سلحشوران قبال گفته شد که بسياری از پادشاھان بزرگ و سياست
اند و ما ايرانيان ھرگز امتيازات ايران از ميان طبقات سافله اجتماع برخاسته

شته ايم و اجتماع ما آنقدر قابليت انعطاف داطبقاتی مشخصی را تحمل نکرده
ليت ام بتوانند به مقامات بزرگ و با مسئونھای گماست که کسانی از خانواده

اند باز ھای اقتصادی و تربيتی بوده                     ً           برسند و ھر چند احيانا  دچار مضيقه
وضع سياسی و اجتماعی ما طوری بوده است که اينگونه مردم در درجات 

  نکرده است. سافل نردبان ترقی متوقف نمانده و جامعه آنان را فراموش
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جود داشته است و ا کيفيت بدوی آن ھميشه وبدر ايران روح دموکراسی 
توان ھرچند توضيح اين روحيه آسان نيست اما در وجود آن ترديدی نمی

منديم و استقالل فردی داشت زيرا ما ايرانيان به استقالل فردی عالقه
 شماريم.ديگران را نيز محترم می

  
داند نواده میارانی خدمتکار خود را يکی از افراد خھای ايمثال در خانواده

نگرند. اين خدمتکار با صاحب را به ھمين چشم می و افراد خانواده ھم او
خانه در اداره امورخانه يا ملک وارد مذاکره و حتی مشاجره دوستانه 

ھا است که اين رويه دارد و قرنشود و عقايد خود را بی پروا اظھار میمی
  بيعی تلقی شده است.عادی و ط

  
شده در اوائل قرن بيستم ملت ايران مصمم  که قبال گفتهانبا وصف اين، چن

گشت مؤسسات سياسی و دموکراسی را بنيان نھد. انقالب مشروطيت ايران 
آھنگی با روش سنت قديمی سلطنت را حفظ نمود ولی در آن از نظر ھم

معمول جھان غرب اصالحاتی به عمل آورد و به حکومتی که از طرف مردم 
   .نمود انتخاب شود توجه

  
ھرچند در دوران انقالب قسمت عمده مردم ايران مفھوم حکومت انتخابی 

دانستند، ولی از سلطنت قاجاريه به تنگ آمده و خواستار تغيير را بواقع نمی
و تجديد حکومت بودند. در آن موقع مردم عادی دريافته بودند که قاجاريه 

و بھبود کشور  قی نسبت به مردمبرای خويش کوچکترين مسئوليت اخال
دانستند که قاجاريه کشور عزيزشان ائل نيستند و طبقات مختلف ملت میق

ھا ساخته و افراد                                        ً    را اسير اغراض و مطامع بيگانگان و مخصوصا  روس
اند و از العنانی و اسراف و تبذير آنھا شدهملت فدای خودخواھی و مطلق

ل اد قاجاريه تشکيدر مقابل استبد ھمين جھت از انقالب مشروطيت که سدی
  داد استقبال نمودند.می

   
رھبران انقالب که بيشتر افراد تحصيل کرده بودند در ضمن پشتيبانی از آن 

خواستند سازمان سياسی کشور تری نيز داشتند و میھای عالیانقالب ھدف
ای را بر اصول متداول در جھان غرب استوار سازند زيرا معتقد بودند که بر

  و اجتماعی ايران راھی ديگر نيست.و رفاه اقتصادی حفظ استقالل 
  

اکثر انقالبيون ايران معتقد بودند که اصول سياسی معمول در جھان غرب 
آھنگ ساخت. مثال يکی از پيشروان انقالب توان با مبادی اسالمی ھمرا می

است که الدين ايران که افکار وی در مردم تأثيری بسزا داشت، سيد جمال
کرد که بايد اصول دموکراسی وده و تأکيد میران جدی اسالم باز طرفدا
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غرب در حدودی که فلسفه اسالمی مقرر ساخته و بدون آنکه به اصول 
  مسلم اسالمی مانند اتحاد بين دولت و مذھب خللی وارد سازد استوار گردد.

  
ون ای از روحانيدرميان رھبران و زعمای بزرگ مشروطه طلبان عده

رحوم آقا سيد عبدهللا بھبھانی و مرحوم سيد ورالفکر مانند مدانشمند و من
محمد طباطبائی نيز از فراز منابر عليه ستمگری و اعتساف سخن رانده و 

  نمودند.مردم را ارشاد می
  

با وصف آنچه گفته شد ھنگاميکه انقالبيون پيروز گشته و خواستند قانون 
گشت.  يان آنھا پديدارشرب وسليقه در ماساسی را تنظيم کنند اختالف م

پرستی و دموکراسی و مدارا و مماشات و حکومت قانون ھای ميھنآرمان
و آزادی فردی در مقابل ظلم و اعتساف و فساد و تنبلی و خيانت که روش 
که حکومت استبدادی بود، در عالم معنی بسيار فريبنده بود ولی ھمين

خالفت بگنجانند مورد ماد قانون اساسی ھا را در موخواستند اين آرمان
کار قرار گرفت و آنھا را بدعت سوء و مخالف شأن کشور علمای محافظه

  اسالمی ايران قلمداد نمودند.
  

عاقبت طبقه منورالفکر و بازرگانان و دانشجويان و طبقات مختلف اصناف 
 شمسی ١٢٨۵مھر  ٢۵و ساير طرفداران مشروطيت پيروز شدند و در 

الدين شاه تشکيل ملت درحضور مظفريندگان جلسه نمااولين  )٢٤٤٥(
اين مجلس بوسيله کميسيونی که از ميان افراد خود انتخاب کرده  گرديد.

بود قانون اساسی ايران را تدوين کرد و مظفرالدين شاه آن را توشيح نمود. 
بدين ترتيب فصلی نوين در تاريخ سياسی ايران باز گشت و نخستين 

ويژه اين سرزمين ستانی سلطنت که سنت با غربی با دموکراسی پارلمانی
  آھنگ گرديد.است ھم

  
ھا ھای بی نتيجه محمدعلی شاه که با تقويت روسدر فصول قبل از تالش

آورد سخن رفته است. بعضی از برای بر انداختن مشروطيت به عمل می
روحانيون محافظه کار مخالفت خود را با اصالحاتی که حکومت دموکراسی 

م ھای متعددی تقسيخواھان نيز به دستهدادند و مشروطه رد ادامهکجديد می
انگاری و شده و با يکديگر به مخالفت پرداختند. ولی عدم لياقت و سھل

ھای قاجاريه و وظيفه ناشناسی سالطين قاجار و تسليم محض گشادبازی
تر بود و با اين کيفيت وضع آنھا در برابر بيگانگان از ساير عوامل وخيم

رای پايان گشت تا اينکه باالخره پدرم بتر میوز به روز خطرناکشور ما رک
 بخشيدن به آن اوضاع وارد ميدان عمل گرديد.
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که پدرم رياست ھيئت وزيران را داشت و پس که ذکر شد در ھنگامیچنان
از آنکه سلطنت سلسله پھلوی را تأسيس نمود قدرت مجلس را تضعيف 

اسی در ايران سھمی بزرگ مبانی دموکرقرار استدر  کرد ولی از طرف ديگر
نخستين کسی است که مطابق با اوضاع عصر جديد به ترتيب داشت. وی 

  عملی، دولت و مذھب را از يکديگر تفکيک نمود.
  

وی مقامات روحانی را از کسی نگرفت و برعکس در دوران سلطنت وی 
ھمان ق طبطبق قانون اساسی مذھب اسالم دين رسمی کشور بود ولی 

  و به دست دولت سپرد.انون اساسی قدرت قضائی را از روحانيون گرفته ق
  

ھمچنين در زمان پدرم قسمت عمده مداخالت مقامات روحانی در آموزش 
و تعليم مردم قطع شده و وظيفه تعليم و تربيت برعھده دولت قرار گرفت. 

با  وی روحانيون محافظه کار سابق را وادار ساخت که ازمخالفت خود
ّ         که ھم  خود را  ی زنان دست بردارند و روحانيون را مجبور ساختآزاد     

      ً                                                     منحصرا  به امور مذھبی که مفھوم واقعی وظيفه روحانی است مصروف 
  نمايند.

  
اعليحضرت فقيد بوسيله اصالح تشکيالت دولتی اساس دموکراسی را در 
ظم ايران تقويت نمود. در دوران قبل از مشروطيت کارھا بوسيله صدراع

سلطان  گرفت و اين شخص تمام اوقات خود را درحضورمی انجام
گذرانيد. وی در مداھنه وچاپلوسی استاد بود و اگر شاه از وضع ارتش می

کرد صدراعظم به وی اطمينان ميداد که نيروی ارتش ھائی میپرسش
توانائی آن را دارد که بدون استعانت غير، نيروی متحد کليه کشورھای 

يگری ھرچند در حقيقت تشکيالت ارتش جز نام چيز د ند،ارومار کديگر را ت
نبود و دولت برای حفظ سرحدات ناچار بود به نيروھای چريک و افراد 
ايالت متوسل شود. مناصب مھم لشکری افتخاری و بدون حقوق و موروثی 
            ً                                                      بود و احيانا  طفل نوزادی ممکن بود درجه سرتيپی داشته باشد. چند وزير 

     ً ظاھرا  پرداختند. وزراء ه کار ماليه و امورخارجه میصدراعظم بتحت حکم 
شدند و خلعت حقوق داشتند ولی در حقيقت وقتی به مقام وزارت منصوب می

پوشيدند بايد پيشکشی که قيمتش از جمع حقوق ساالنه آنھا زيادتر بود می
  به شاه تقديم کنند.

  
شپز وی به بود که آ                                        ً     وزارتخانه در منزل خود وزير بود و احيانا  ممکن

وزارتخانه نيز از بين مستخدمين  رياست دفتر تعيين گردد. بقيه اعضای
شدند و حقوق آنان را از کيسه شخصی خصوصی و محارم وزير انتخاب می

  پرداخت.خود می
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نشينان وساير وی ناگزير بود که عده زيادی از ارباب رجوع و حاشيه 
مين جھت ھزينه سفره وی د و از ھمتقاضيان را در سر سفره خويش بپذير

  بسيار گراف بود.
  
کرد. معموال ھا را خود شاه انتخاب میھا و شھرستانت و حکام استانوال

ھای گزاف آن مقام والی و حاکم يا موروثی بود يا شاه در مقابل پيشکش
کرد. مردم ثروتمند حاضر مشاغل را بطور مزايده به اشخاص واگذار می

ين مناصبی به آنھا تفويض شود مبالغ ھنگفتی آنکه چنبودند که برای 
ردازند زيرا در عين آنکه مجبور بودند مبلغ معينی بعنوان ماليات حوزه بپ

کردند به مأموريت خود به خزانه شاه برسانند ھرچه بيش از آن وصول می
  رفت.جيب خودشان می

  
زی خرج اين مأمورين برای امور عمرانی و آبادی محل مأموريت خود چي

دادند و رف اختصاص میکردند و يا مبلغ بسيار ناچيزی به اين مصانمی
توانند از طبقات فقير ماليات ھدف اصلی والت و حکام آن بود که ھر چه می

بگيرند و وجوه دريافتی از آنان را صرف ھوی و ھوس شخصی خود و 
نگاه  ھای مسلحیمالزمان خويش بنمايند. اينان اغلب از کيسه خود دسته

پرداخته و عوارض و  داشتند و بدان وسيله به ارعاب و تھديد مردمیم
کردند و اين مامورين و زيردستان اغلب ھای سنگين از آنان اخذ میماليات

 شدند.به ھمين وسائل در محل ماموريت صاحب زمين و امالک می
  

کرد بديھی است که اين وضع از صدر تا ذيل فساد و نادرستی را تشويق می
دند برای حفظ جان و بقات مختلف از زارع تا کاسب و مالک ناگزير بوو ط

مال خود و برای اينکه کمتر ماليات بپردازند به تحصيلداران و مامورين 
  تر نمايند.مسلح حاکم رشوه بدھند و دستگاه فاسد را بدان کيفيت آلوده

  
ولی  شده بوددر قانون اساسی ايران راجع به اصالحات اداری کمتر اشاره 

بعضی موارد به وجود آمد. با تشکيل مجلس شورای ملی آثار بھبود در 
ھائی که مستشاران فرانسوی که دولت ايران استخدام کرده بود طرحچنان

ھای نوين تھيه نمودند که ھا با سازمانبرای ايجاد و تأسيس وزارتخانه
  مورد تصويب مجلس شورای ملی و پادشاه قاجار قرار گرفت.

  
وام داده بودند و از  ھای خارجی که به ايرانار و تقاضای دولته اصربنا ب

شان گذشته بود مستخدمين بلژيکی گمرک برای موعد پرداخت مطالبات
رفت شد و به جيب اشخاص میوصول ماليات که تا آن زمان تلف می

ئی تحت رياست شوستر به تنظيم آمريکامأموريت يافتند و ھمچنين ھيئت 
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ع مالی کشور منابزانه کشور پرداخته و به تنظيم و اصالح و آشفته خوضع 
  ھمت نمود.

  
از زمانی که پدرم در عرصه سياست ايران به فعاليت پرداخت اوضاع و 
تشکيالت اداری بطوری که در اين کشور سابقه نداشت اصالح گرديد و 
ل سروسامان يافت. وی تمام کشور را تحت يک نظارت ومراقبت متحدالشک

ی استانداران را از رسم انتخاب حکام را لغو کرد، اختيارات قضائ د،درآور
ميان برد، جمع آوری ماليات را تمرکز داد و رويه قديمی وصول ماليات 

  بصورت مقاطعه را برانداخت.
  

سازمان وزارتخانه و مؤسسات دولتی را طبق اصول نوين و بموجب نوع 
تأسيس و کارھا را به ی جديدی ھاکار آنھا منظم ساخته و وزارتخانه

واگذار فرمود. مأمورين فاسد از خدمت اخراج و به مأمورين صالح 
شديدترين وجه مورد مجازات قرار گرفتند و مأمورين شايسته و اليق به 
کار گماشته شدند و صدھا دانشجو برای تحصيالت تخصصی به اروپا اعزام 

گاه اداری کشور حس ه در دستتر آن بود کگرديدند. از ھمه کارھای او مھم
ھای اجتماعی و اقتصادی القه به احيای کشور و پيشرفتشناسی و عوظيفه

  را در دل کارمندارن بيدار ساخت.
  

ھای اقتصادی و اجتماعی که در دوران رضاشاه به وجود درباره پيشرفت
آمد در فصول سابق سخن رفته است و در اين مقام بايد گفت که آن حالت 

د از ميان برداشت و ھا دچار آن بودنا که ايرانيان قرنسکونی ر خمود و
ھا و ترقياتی که در حال حاضر نصيب کشور ما شده در دوران پيشرفت

  گذاری گرديد.سلطنت او پايه
  
نظر من درباره دموکراسی مکمل سنخ فکر او در اين باب است: مثال در  

ز زمان شور که انتيجه توسعه سريع فرھنگ و آموزش و پرورش در ک
وانم بيش از وی در استقرار روش دموکراسی تپدرم آغاز گرديد امروز می

و حکومت انتخابی در کشور تأکيد کنم و در اشاعه علوم و فنون جديد و 
ای ھای تازهاختراعات ناشی از آن اقدام نمايم زيرا علوم و فنون نوين راه

برداری از بھره دم را بهبرای کمک به مردم عادی پيش ما باز کرده و مر
  يل ساخته است.امکانات تازه متما

  
مثال علوم جديد نه تنھا طرز مبارزه با ماالريا را به مردم آموخته است بلکه 

ھای درس مردم را به ھای علمی و راديو وساير کالسبوسيله انتشار فيلم
جلوگيری از اين مرض و حفظ خود و فرزندانشان برانگيخته است. 
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سی استفاده کامل از از اصول برنامه من در اشاعه دموکراجھت يکی بدين
 علوم و فنون جديد است.

   
برای سھولت و توضيح بايد بگويم که در نظر من دموکراسی نوين به 

  طرزی که مورد نياز کشور ماست شامل سه قسمت است:
  

  دموکراسی سياسی و اداری --قسمت اول 
  دموکراسی اقتصادی --قسمت دوم 

  سی اجتماعیدموکرا --مت سوم سق
  

ھا را با آن مفھومی که من برای آنھا قائلم از اين قسمتاينک ھر يک 
  توضيح خواھم داد:

  
درباره دموکراسی سياسی ايران بايد گفته شود که قانون اساسی ما از 
قانون اساسی بلژيک اقتباس شده و حکومت مشروطه را با سنت قديمی 

  نتی را برقرار نموده است.روطه سلطسلطنت درھم آميخته و مش
  

 ھجری قمری ١٢٧۵اساسی امروز ما از قانون اساسی اوليه مصوب قانون 
در  )٢۴٩۶( ١٣٣۶و متمم آن و چند اصالحی که در   )]٢٣٩٧( ١٢٣٧[

  آن به عمل آمده و به تصويب رسيده تشکيل يافته است.
  

لس است. مج بينی شدهدر قانون اساسی تشکيل مجلسين شورا و سنا پيش
است وھرگاه جمعيت مملکت افزايش  شورای ملی دارای دويست نماينده

يابد به ھمان نسبت بر تعداد نمايندگان نيز افزوده خواھد شد. اين عده برای 
ھای مذھبی شوند و از اقليتمدت چھار سال به سمت نمايندگی انتخاب می

رتشتيان و ک نفر، زھا ينيز نمايندگانی (از طرفی ارامنه دو نفر، کليمی
شوند که جزو اين عده دويست نفری ) انتخاب میآسوريھا ھر کدام يک نفر

ھا را نسبت به جمعيت کشور بسنجيم تعداد ھستند و ھرگاه جمعيت اين اقليت
  نمايندگان آنھا به تناسب بيشتر است.

  
حوزه انتخابيه ) ٧٨نمايندگان مجلس شورای ملی از ھفتاد و ھشت (

سالگی رسيده  ٢١کليه افراد ذکور ايرانی که به سن شوند و برگزيده می
باشند (باستثنای اعضای خاندان سلطنت و اعضای ارتش و مجرمين) 

توانند در انتخابات شرکت نموده و آزادانه رأی بدھند. البته عده کثيری می



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------„ƒƒ ---------------------> 
 

ن فرھنگ تعداد رأی کنند ولی با توسعه روز افزواز دادن رأی خودداری می
  رو به افزايش است. ن پيوستهدھندگا

  
نيم  آنھا از تھران و مجلس سنا مرکب از شصت نفر سناتور است که نصف

شوند. پانزده نفر از ھر قسمت انتصابی ھا برگزيده میديگر از شھرستان
       ً                                       که جمعا  سی نفر از طرف خود من به سناتوری منصوب ھستند بطوری

  شوند.می
  

ت ولی در پايان سه سال اول ش سال اس                           ً  مدت نمايندگی سناتورھا عموما  ش
ند، و به جای شوسنا، نصف آنھا به حکم قرعه بر کنار می دوره اجالسيه

گردند و پس از آن در آنھا نمايندگان جديدی انتخاب و يا منصوب می
ھای اجالسيه بعد در پايان ھر سه سال سناتورھائی که دوره شش دوره

لوايح باستثنای لوايح مربوط به د. کليه شونساله آنھا پايان يافته خارج می
شورای ملی  بودجه و ماليات (که تصويب انھا از وظايف خاصه مجلس

آيد است) بايد به تصويب دو مجلس برسد و ھنگامی بصورت قانونی در می
طبق قانون اساسی من در لوايح مالی حق که از طرف من توشيح گردد. 

ايح را ضروری بدانم بعضی لو معنی که اگر اصالحدارم. بدين» وتو«
لی توانم آن را برای تجديدنظر به مجلس شورای ملی اعاده دھم، ومی

توانند اين وتو را رد کنند و ھرگاه سه ربع نمايندگان حاضر نمايندگان می
                                ً                    ای را که به مجلس اعاده شده مجددا  تصويب کنند بايد آن در جلسه اليحه

يگر از اختياراتی که قانون م. يکی درا به ھمان صورت قبلی توشيح نماي
د علت تصميم اساسی به من تفويض کرده حق انحالل مجلسين است. ولی باي

توانم يک علت را برای انحالل مجلسين بيش به انحالل را اعالم کنم و نمی
                              ً                                   از يک بار بکار برم و بايد فورا  فرمان انتخابات جديد را صادر نمايم 

نحل شده است درظرف سه ماه لسی که مکه مجلس يا ھردو مجبطوری
  تشکيل گردد.

  
و يا کابينه را تشکيل                       ً             وزير و وزرای او مجتمعا  ھيئت وزيران نخست
دھند. در ايران کليه وزراء باستثنای وزير دربار عضو ھيئت دولت می

 ھستند.
  

طور که در ھيئت وزيران بر اداره امور دولت نظارت دارد و در واقع ھمان
نيز معمول است مفھوم اصطالح ھيئت وزيران  ای مشروطهساير کشورھ

ٔ      ھمان مفھومی است که از مفھوم کلمه  دولت شود. اختالف استنباط می                                
ای که بين مشروطه ما با کشورھای مشروطه انگليسی زبان وجود عمده

دارد آن است که در ايران به خالف کشورھای مزبور وزيران عضو مجلس 
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و ساير وزراء در مقابل مجلسين وزير خستنيستند اما با وصف آن ن
دادن پاسخ به  مسئوليت فردی و مشترک دارند و بايد در ھر مورد برای

  سئواالت نمايندگان در مجلس حاضر باشند.
  

تواند در موارد ضروری ھيئت وزيران عالوه بر وظايف اجرائی می
ين ھائی که مخالف با قوانين مصوبه نباشد صادر کند. انامهتصويب
و يا شورای  آمريکاھا به دستورھای اجرائی رئيس جمھوری نامهتصويب

  دارد. سلطنتی بريتانيا شباھت
  

  دولت از نظر سازمانی شامل دستگاھھای زير است:
  

صنايع  -کشاورزی  -کشور  -دارايی  -وزارت خارجه  -وزيری دفتر نخست
 -و تلگراف پست  -کار -دادگستری  -بھداری  -جنگ  -فرھنگ  -ومعادن 

ھای نيمه مستقلی ھا بنگاهراه. بعضی از وزارتخانه -انحصارات  -بازرگانی 
نظر دارند مانند وزارت کشور که بنگاه عمران تحت نظر آن انجام  را زير

کند و وزارت انحصارات و گمرکات که بنگاه دخانيات را اداره وظيفه می
رد. بعالوه حت نظر دانمايد و وزارت فرھنگ که دانشگاه تھران را تمی

مؤسسات مستقل ديگری مانند سازمان برنامه وجود دارد که تابع ھيچ 
  کنند.ای نيست و تحت نظارت کلی دولت انجام وظيفه میانهوزارتخ

  
ھا را بوسيله وزارت کشور و توسط ھا و شھرستاندولت امور استان

 ز استان وھا در مراککند، ولی ساير وزارتخانهاستانداران اداره می
  اند.ھا به تشکيل ادارات تابعه اقدام نمودهشھرستان

  
ز سازمان قضائی فرانسه اقتباس شده است. سازمان قضائی ايران بيشتر ا

                                          ً                       پيش از دوران زمامداری پدرم روحانيون تقريبا  تمام امور قضائی را در 
اختيار خويش داشتند، ولی پدرم تحول کلی در دستگاه قضائی و مفھوم 

بسياری از صاحب نظران و متخصصين معتقدند که  آورد.وت بوجود قضا
اقتباس رويه دنيای تمدن غرب از  پيشرفت کشور ما در امور قضائی و

  دارتر بوده است.تر و ريشهساير امور سريع
   

پدرم کليه اختيارات روحانيون را در امور قضائی سلب کرد و قوانين مدنی 
ی و کيفری جديدی مقرر ساخت، کمات حقوقو جزائی و بازرگانی و طرز محا

ل دعاوی حقوقی بموجب اين قوانين، محاکم بدوی و استينافی به قطع و فص
  و غير آن پرداختند.
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ترين دادگاه عمومی دادگاه بخش است که در تمام نقاط کشور امروز پائين
تر دادگاه بدايت شھرستان و کند. محکمه عالیبه امور خالف رسيدگی می

ھا مستقر دادگاه استان يا استيناف است که در مراکز استانتر از آن باال
ئی ما ديوان عالی کشور است که در پايتخت ترين مرجع قضااست. عالی

کند و جز در موارد نادر مانند محاکمه وزراء احکام صادره انجام وظيفه می
  نمايد.از محاکم استان را نقض يا ابرام می
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رگانی و ذکر برای رسيدگی به دعاوی بازضائی فوق الصرفنظر از مراحل ق
وجود دارد که بموجب  ھای اختصاصیجرائم اداری و نظامی نيز دادگاه
  کنند.مقررات خاصی انجام وظيفه می

  
قانون اساسی صرفنظر از حق انحالل مجلسين و حق وتو در لوايح مالی  

ه ه از آن جملاختيارات و حقوق ديگری نيز برای من مقرر داشته است ک
وزير و ساير وزيران است که معموال پس از مشاوره با انتخاب نخست

  شوند.ف من انتخاب و منصوب میوزير از طرنخست
  

انتصاب استانداران و فرمانداران و سفراء کبار و فرماندھان و بعضی 
مأمورين ديگر با نظر وزير مسئول با خود من است. از اينھا گذشته من بر 

رانی مملکت نظارت دارم و ھمانطور که در اين کتاب ھای عمنامهکليه بر
ھای آبادانی ق اجرای اين برنامه                   ً           بيان خواھد شد، شخصا  محرك و مشو

که از نظر شاھنشاھی عامل و مظھر وحدت و ھستم. از ھمه باالتر آن
تر است. تماميت ايران ھستم و اين وظيفه باستانی پيش من از ھمه مھم

د سال پيش که کوروش کبير ملت واحد و دولت ھزار و پانصزيرا از دو 
سلطنت بزرگترين عامل وحدت شاھنشاھی ايران را تأسيس نمود تا کنون، 

  ملی و سياسی ايران بوده است.
  

ام که تقريبا در      ً                                            اخيرا  به ايجاد يکی از مظاھر ديگر دموکراسی پرداخته
 ی است.کشور من تازگی دارد و آن مسئله تشکيل احزاب سياس

  
کيل احزاب سياسی در ايران سابقه دارد و پس از نخستين دوره د تشھرچن

چندين حزب سياسی بوجود آمد ولی اختالفات داخلی و مجلس شورای ملی 
اتکای احزاب به اشخاص معين و عدم توجه به مرام و مقاصد اصلی حزبی 
موجب گرديد که احزاب از مسير اصلی خود منحرف شده و بصورت يک 

  سياسی درآيند. امل غير مؤثرع
   

ينده پدرم در اوان سلطنت بعنوان آزمايش به تشکيل حزب واحدی که نما
اکثريت مردم باشد اقدام کرد ولی به جھاتی ديری نگذشت که آن حزب 
متالشی گرديد و علت آن به نظر امر اين بود که رشد اجتماعی مردم برای 

يده بود. با وصف حد کفايت نرستوسعه و تکامل سياسی و ايجاد احزاب به 
آن با توجه مخصوصی که پدرم به توسعه سريع فرھنگ داشت اساس 

يالت حزبی که از مظاھر دموکراسی است به دست وی در کشور به تشک
  وجود آمد.
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الملل دوم جھانی و اشغال ايران به دست قوای بيگانه در زمان جنگ بين
ن آنھا حزب تريکه متشکلچند حزب سياسی در کشور ما به وجود آمد 

کمونيستی توده بود. اين حزب که قبال ھم ذکری از آن شده است در سال 
                                                ً بوسيله گروه کوچکی که اغلب افراد آن را پدرم سابقا   )٢۴٨٠( ١٣٢٠

بجرم کمونيستی زندانی کرده بود تشکيل گرديد. چند نفر از افراد اين حزب 
ای دند و عدهملی انتخاب شبه کمک بيگانگان به نمايندگی مجلس شورای 

  ھای کارگری و حتی صفوف ارتش رخنه کردند.در اتحاديه
  
نما شدند حزب توده در مجلس بواسطه رويه منفی خود انگشتنمايندگان  

باف غيرکمونيست نيز با آنھا و متأسفانه بعضی از رجال سياسی منفی
دند. جالب کردند و تصويب قوانين مثبت و مھم را جلوگير بوھمکاری می

ھا جه آن بود که افراد حزب توده و حاميان آنھا طرفدار لغو امتياز انگليستو
ت جنوب ايران بودند ولی با نقشه ما در ملی کردن صنعت نفت ايران در نف

  کردند. نفوذ اين حزب تا زمان سقوط مصدق ادامه داشت.مخالفت می
  

ت کشور ما ثبا به اين طرف که در اوضاع سياسی )٢۴٩۶( ١٣٣۶از سال 
کود دوره مصدق مستحکم گرديده پديد آمده و مبانی اقتصاد ملی ما پس از ر

د من با عالقه وافری از فکر تشکيل دو حزب و اکثريت و اقليت است خو
  پشتيبانی کرده و آن فکر را به مرحله عمل درآوردم.

  
و  آمريکاالبته بايد در نظر داشت که منظور از روش دو حزبی که در 

شود اين نيست ان با موفقيت اعمال میکشورھای آزاد جھ س و سايرنگليا
کشور ايجاد شود بلکه غرض آن است که دو که تنھا دو حزب سياسی در 

ای از احزاب کوچکتری که سعی دارند حزب بزرگ اکثريت و اقليت و عده
در نتيجه فعاليت خود از احزاب قوی و بزرگ کشور بشوند آزادانه به 

  ند.خود ادامه دھفعاليت 
  

در روش دو حزبی آن حزب که در انتخابات موفق به ربودن عده بيشتری 
دھد و حزب اقليت و يا ھای نمايندگی بشود دولت را تشکيل میاز کرسی

مخالف در برابر حزب اکثريت در کمال وفاداری به اصول و موازين 
نظر که حزب پردازد. انتقادات حزب اقليت از آن مشروطيت به فعاليت می

کثريت و دولت متشکل از آن را ھمواره متوجه مسئوليت خود نموده و از ا
دارد بسيار سودمند و انحراف از حفظ منافع مردم برکنار می ھا ورویکج

گرانبھا است. در اين ميان احزاب کوچکتر ممکن است در موارد مختلف با 
ر اساس الفات اثری ديکی از دو حزب اصلی ھمکاری نمايند ولی اينگونه ائت

   روش دو حزبی نخواھد داشت.
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تر توفيق حزب کوچک امروز در ايران به تشکيل دو حزب بزرگ و چند
تواند بدون ھيچ پروا و مانعی به تشکيل ايم و ھر کس مايل باشد میيافته

حزب جديدی اقدام کند بدان شرط که چنين حزب يا احزابی دست نشانده و 
  .انگان نباشدآلت اجرای مقاصد بيگ

  
يکی از دو حزب بزرگ ايران حزب مليون و ديگری حزب مردم است. 

يک از اين دو حزب طرفدار دسته و گروه سياست خارجی ھيچھرچند در 
معينی نيست ولی در مسائل داخلی و طرز حل آن مسائل با يکديگر اختالف 

پردازند. یسليقه و عقيده دارند و آشکارا به رد عقايد و طرز عمل يکديگر م
البته اختالف عقيده درمسائل از شئون روش دو حزبی است زيرا در کشوری 

شود مردم بايد در تعيين سرنوشت خود ر موازين دموکراسی اداره میکه ب
مداخله کنند و اغلب بھترين طريق انتخاب خط مشی عاقالنه ھمان مباحثه 

 ايه مسرت منو توجه به عقايد و نظرات مختلف و متفاوت است و اين م
بينم احزاب کنونی ايران بتدريج آن ضعف قديمی را کنار است که می

اند و بجای آنکه به شخصيت افراد دقت داشته باشند به مرام و روش گذاشته
 حزبی توجه دارند.

  
کنند با اين عنوان که اين دو حزب از بعضی از افراد از احزاب ما انتقاد می

امات عاليه کشور تحميل و از طرف مقگذاری نشده طرف مردم بنيان
احزاب دست نشانده  اند. حتی برخی از بدبينان مدعی ھستند که اينگشته

اين اشخاص به انگيزه اصلی تشکيل احزاب مقام سلطنت و دولت ھستند. 
در کشوری مانند ايران که تازه در مسير پيشرفت و ترقی افتاده است دقت 

  اند.نکرده
  

ربيت و فزونی که پدرم درامر تعليم و تمساعی روزا در کشور ما با وجود
در اين امر در دوران سلطنت من  ھائی کهتوسعه فرھنگ داشت و پيشرفت

سواد ھستند، بعالوه ھنوز به عمل آمده ھنوز بسياری از افراد مردم بی
مفھوم دموکراسی پارلمانی و احزاب سياسی برای ما تازگی دارد و در 

ی و سنخ فکر مردم تأثير عميق دارد طرز زندگان کشوری که سنن ملی در
ممکن است احزاب سياسی ما  تر نيست که تصور شودفکری از اين سخيف

يکباره از ميان مردم و با دست مردم به وجود آيند و به رشد و نمو و کمال 
بينم که مشوق تشکيل برسند. من چون شاه کشور مشروطه ھستم دليلی می

تنھا از يک حزب دست نشانده خود  ديکتاتورھا احزاب نباشم و مانند
توانم بدون ر خويش ھستم میپشتيبانی نمايم و چون مظھر وحدت ملی کشو
ای ارتباط دھم دو يا چند حزب                    ً                  اينکه خود را منحصرا  به يک حزب يا فرقه

  ھای حزبی بپردازند.را تشويق کنم که در کشور به فعاليت
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شانده مقامی ھستند يا نه. فرض ايران دست ناينک بايد ديد آيا احزاب جديد 
با مقام سلطنت يا دولت ارتباط ايران حزبی به دست رھبرانی که کنيم که در 

دارند تشکيل يافته باشد و عده افراد آن به ده ھزار نفر که به تناسب جمعيت 
کشور عده کثيری نيست بالغ گردد. اين افراد مرامنامه حزب را مطالعه 

دھند و تنھا از حزبی پشتيبانی ان آن گوش میسخنان رھبر کنند و بهمی
ده باشند و ھر گاه با آن موافقت نداشته باشند کنند که مرام آن را پسنديمی
توانند به طرق مختلف عدم رضايت خويش را اظھار کنند. مثال ممکن می

است رھبران حزب را وادار  کنند که از رويه خويش دست  بردارند و يا 
گيری نمايند و يا از فعاليت حزبی  دست بردارند و  يا ز حزب کنارهخود ا

توانند نتخاب کنند. ھر گاه افراد حزب اراده نمايند میرھبران ديگری را ا
بدون ھيچ مانعی مؤسسين اوليه حزب را برکنار ساخته و حزب را طبق 

  و رھبران ديگری انتخاب نمايند.تشکيل دھند                   ً منويات خويش مجددا  
  
کنند که حزب سياسی که ده تصور می ده و خوش باوراشخاص سا ضیبع

عضو داشته باشد ممکن است بدون استعانت رھبران ھزار يا صد ھزار نفر 
دفعه به وجود آيد، ولی اين امر در ھيچ کشوری و گردانندگان بصير يک

گردد که در کشورھای آزاد احزاب سابقه ندارد و با اندک تأملی واضح می
آورند. اما لزوم ه کثيری طرفدار دارند، به وجود میبرانی که عدرا رھ

ھا و ل توسعه حزب در اجتماعات کوچک شھرستانرھبران حزبی با اص
قصبات مباين نيست و برعکس احزاب سياسی که در کار خود توفيق 

اند که در نقاط مختلف کشور افراد محلی اند، شب و روز کوشش کردهيافته
کنند. اينک در ايران احزاب بزرگ ما به م خويش جلب را به طرف مرا

ذشته از جنبه ملی و عمومی خود توسعه تشکيالت خود پرداخته و گ
اند و مايه مباھات ھا اقدام کردهھا و قراء و قصبات به تشکيل حوزهدراستان

                                             ً                    است که بگويم ايمان حزبی بمعنی واقعی آن متدرجا  در تمام کشور ما به 
قدمان ای که ويژه پيشن و مرد با شوق و عالقهافرادی از زوجود آمده و 
  اند.که از مظاھر دموکراسی است ھمت گماشته ھای حزبیاست به فعاليت

  
شوند که ھنوز معنی سواد کسانی يافت میدرميان افراد تحصيل کرده يا بی
کنند شخصيت آنھا به اند و يا تصور میواقعی احزاب آزاد را درنيافته

ست که بايد از فعاليت حزبی برکنار باشند. برخی ديگر يا ای رسيده ادرجه
خواھند در مسائلی که با سرنوشت ملت حيات بافی نمیمنفی از نظر ترس يا

کنيم که خودشان بستگی دارد دخالتی داشته باشند. با وصف آن مشاھده می
و روز  پرست به اصول حزبی توجه پيدا کردهعده کثيری از ايرانيان ميھن

شود و اين وظيفه را برای قوام و بقای وز بر فعاليت آنھا افزوده میبه ر
 دھند.وکراسی ضروری تشخيص میدم
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گذشته از تشکيل احزاب برای تثبيت دموکراسی سياسی در ايران اقدامات 
  ديگری نيز به عمل آمده است:

  
ه شود، آن است کھای خوب فراگرفته میيکی از دروسی که از حکومت

کشورما                                                    ً    وبه تنھا وقتی مفيد است که به مقام اجرا درآيد. سابقا  در قوانين مص
رسيد ولی در نتيجه عدم قوانين جامع و سودمندی به تصويب مجلس می

ماند و با آنکه رضاشاه برای اصالح ارزش میای بیاجرا مانند کاغذ باطله
عی و وضع اداری کشور طبق اصول متداول در جھان باختر نھايت س

 ھای کشوررا به عمل آورد ولی آنطور که بايد و شايد دستگاه مجاھدت
خواری وفساد از ميان مأمورين تنظيم و ترتيب صحيح نيافت و بساط رشوه

  کشوری ايران کامال برچيده نگشت.
  

دولت من مسئله تعيين معاونين اداری ثابت  )٢۴٩۶( ١٣٣۶در سال 
که با وصف تغيير وزير  اين معاونينھا را عملی نمود. وظيفه وزارتخانه

ه در وزارتخانه به اصالحات اداری مانند آن است کدر مقام خود باقی می
پرداخته و اقدامات سابق را دنبال کنند. چند تن از اين معاونين دائمی و 

کنند در کشورھای خارج علوم اداری را فرا کسانی که از آنھا دستياری می
  اند.گرفته

  
سی پيرامون مسائل اداری فته يک جلسه شور و بررھاری در ھر معاونين اد

دھند و برای اصالحات اداری در کليه نقاط مملکت اتخاذ یکشور تشکيل م
  نمايند.تصميم می

  
پس از دو سال مطالعه دولت ايران طرح جامعی  )٢۴٩٧( ١٣٣٧در 

 بمنظور ايجاد تشکيالت جديد دولتی نظير سازمانی که دولت ھوور برای
ای به مجلس تقديم کرد و داده بود بصورت اليحه آمريکاحده کشورھای مت

تصويب نمود و به توشيح من رسيد  )٢۴٩٨( ١٣٣٨جلس آن را در سال م
ھا و مؤسسات دولتی را و اين قانون تشکيالت اساسی اغلب وزارتخانه

نمايد. در ھمان موقع گروه ديگری از متخصصين مطالعاتی برای تعيين می
در سازمان برنامه که در امور عمرانی و اقتصادی مملکت حات اساسی اصال
ھا و مؤسسات دولتی مھمی دارد به عمل آوردند و امروز وزارتخانه وظيفه

متداول است  آمريکاما بطور کلی بر طبق اصول جديد و به طرزی که در
  اند.تشکيل يافته و با يکديگر ارتباط و اتصال منطقی پيدا کرده

  
ھای کشور را به تناسب نيازمندی که تشکيالت ادارین است ما اينقشه 

               ً                                        العات تازه دائما  اصالح کنيم. با وصف آنچه گفته شد شک نيست زمان و اط
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ھا را ھر قدر ھم طبق اصول علمی تشکيل يافته باشند، ھرگز که سازمان
توان بوسيله کسانی که دارای عقايد قديمی و سنخ فکر کھنه باشند نمی
  ره نمود.ادا
  
د باشند، اين گذشته اگر کارمندان کھنسال تا آخر عمر مصدر مشاغل خو زا

جوانان ديگر مجال خدمتگزاری و ابراز لياقت پيدا نخواھند کرد و اين وضع 
ھای دولتی ما پيش آمده بود. ازھمين جھت در ھای اخير در دستگاهدر سال

به  ی که سن شانتصميم گرفتيم که عموم کارمندان )٢۴٩٧( ١٣٣٧سال 
سفراء  -اء د (باستثنای وزرشصت رسيده و يا سی سال سابقه خدمت دارن

ھا) بازنشسته شوند و بدين ترتيب ھزاران نفر از معاونين وزارتخانه -کبار 
کارمندان دولت با دريافت حقوق بازنشستگی که کمی ھم از حقوق دوران 

اين ه زيادی از اند. عدشان بيشتر است از خدمت خارج شدهاشتغال
مشغول  ھای عمرانی و صنعتی خصوصی به کاربازنشستگان در دستگاه

اند که در ايران يا اند و جای خود را در دستگاه دولت به جوانانی دادهشده
  اند.کشورھای ديگر تحصيالت عاليه کرده

  
يکی ديگر از اقداماتی که به نظر من بسيار مفيد بوده است مسئله دادن 

ھا است زيرا اگر مردم ھا و شھرستانامور به استان ل و واگذاریآزادی عم
ھا ناگزير باشند در تمام مسائل مورد ابتالی خويش ھا يا شھرستاناستان

شود بطريق سلسله مراتب به تھران رجوع کنند موجب دو ضرر بزرگ می
گردد و دوم آنکه روحيه مردم که اول آنکه جريان امور بسيار کند می

ع و فصل امور مربوط به خويش آزادی ندارند بسيار نند برای قطبيمی
ايم و شود. بدين جھت به ماموران محلی اختيار زيادتری دادهف میضعي
ايم که در مسائل مربوط به مدارس و ھای شھر را تشويق کردهانجمن

المنفعه و کارھای مربوط به ھا و دارااليتام و ساير امور عامبيمارستان
 قيم داشته باشند.ی نظارت مستشھردار

  
 داده است باره خدمت بزرگی انجامدر اين  ايران ھایانجمن شھرداری

که شھرداری اصفھان را به عنوان نخستين انجمن نمونه انتخاب کرده چنان
و درباره اداره امور شھر نظريات مفيدی را در آنجا به مقام عمل در آورده 

مول جھان متمدن و تلفيق ی جديد و معھااست. ھمچنين برای اتخاذ رويه
قيق و بررسی و مطالعه پرداخته است و چندين آنھا با مقتضيات کشور به تح

مجمع سخنرانی محلی و ملی تشکيل داده است تا مأمورين شھرداری را به 
ھای جديد آشنا سازد موجب ديگر نيز برای دادن اختيارات به روش

ھای بزرگ جھان کراسیدر تمام دموھا موجود است و آن اينکه شھرستان
سياسی قدرت حقيقی خود را از اجتماعات تجربه نشان داده است که احزاب 

توان افراد آورند. زيرا در اين نقاط میھا به دست میکوچك محلی شھرستان
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ھای محلی توانائی آن را برای خدمات اجتماعی و ملی تربيت کرد و حوزه
مومی مردم آشنا سازند و به ھمين الت ملی و عرا دارند که حزب را به تماي

توان گفت که بھترين طريقه ايجاد احزاب سياسی در جھت بدون مبالغه می
ايران که ھدفی جز تعالی و ترقی کشور نداشته باشند آن است که مردم در 

قدم تر برای خدمات عمومی تربيت شوند و در اين خدمت پيشنقاط کوچک
  شوند.

  
تر ھای کوچکردم حوزهايم قبل از آنکه مر بودهشد ما ناگزيکه گفته چنان
برای اين وظيفه اجتماعی کامال مستعد شده باشند اقدام به تأسيس  کشور

احزاب کنيم ولی شک نيست که اين احزاب از پشتيبانی مردمی که در 
کنند کسب نيرو ھا و اجتماعات کوچکتر کشوری زندگی میشھرستان

ھای مردم آگاھی يافته و خدمات از آرمان ستياری آنھاخواھند کرد و به د
  طبق آمال عمومی دنبال خواھند کرد. اجتماعی را

  
گذشته از مسئله فوق برای اينکه کارھا در تھران تمرکز پيدا نکند طريقه 
ديگری ھم ھست که مورد عالقه من بوده است. چون برای انجام و تکميل 

يار زيادی را به سازمان يم وظايف بساطرحھای عمرانی کشور عجله داشته
اند توانستهھا که میی کارھا را از وزارتخانهايم و بعضبرنامه محول کرده

آن را به ھمان خوبی يا بھتر انجام دھند گرفته به اين سازمان واگذار 
شود ايم. بعالوه در مسئله حقوقی که به کارمندان سازمان پرداخت میکرده

ھا تبعيضی به وجود آمده است. با نهرين وزارتخابه تناسب حقوق مأمو
به سازمان برنامه محول بود خوب انجام گرفته است در  کهکه خدماتیآن

آينده قسمت عمده وظايف فعلی در سازمان برنامه تمرکز نخواھد يافت و 
ھای توليدی دولت برداری از دستگاهھای عمرانی و بھرهاجرای طرح

بوط و مؤسسات دولتی ديگر واگذار ھای مرخانه      ً              متدرجا  به عھده وزارت
  خواھد گرديد.

  
ھای دولتی از دو سال پيش برای جلوگيری از فساد و نادرستی در دستگاه

اقدامات شديدی به عمل آمده است و دو قانون با اين منظور از تصويب 
مجلسين گذشته و به موقع اجرا در آمده است. يکی قانون مربوط به منع 

ھا و مؤسساتی که ليه حقوق بگيران دولت و متصديان کارخانهمداخله ک
رسد در معامالت دولتی رمايه آنھا متعلق به دولت يا سود آن به دولت میس

کاری در است. قانون مزبور نمايندگان مجلسين را نيز از معامله و مقاطعه
نتی ای به افراد خاندان سلطامور دولتی ممنوع ساخته و ھرچند در آن اشاره

فاد اين قانون ام که م                  ً                        نشده است من مخصوصا  بطور جداگانه اعالم نموده
شامل آنھا نيز خواھد بود. متخلفين از مقررات قانون منع مداخله به دو تا 

 چھار سال حبس مجرد محکوم خواھند شد.
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مقرر داشته است که کليه » از کجا آوردی«قانون دوم يا قانون 
ھای دولتی و نظائر و ساير متصديان کارخانهبگيران و اعضای دولت حقوق

                                      ً               ال سرمايه منقول و درآمد، خود را مشروحا  اعالم نمايند و آنھا بايد ھر س
اگر سال به سال تغييرات مشکوکی در سرمايه و درآمد آنھا پيدا شود مورد 
بررسی قرار خواھد گرفت. ھر کارمندی از دادن اين اطالعات خودداری 

واقع اطالعاتی بدھد به انفصال ابد از خدمات دولت  نمايد و يا برخالف
درآمد و سرمايه اعالم نشده ومخفى او به نفع دولت ضبط خواھد  محکوم و

  شد.
  

يکی ديگر از اقدامات اساسی و قابل توجھی که در سال گذشته در دربار 
  من انجام گرفت تشکيل سازمان بازرسی شاھنشاھی بود.

  
از ھمان ھنگام  اره کردم من از جوانی يعنیطور که در فصل اول اشھمان

کردم به اين فکر بودم که در موقع قبول مسئوليت يل میکه در سوئيس تحص
سلطنت، رسيدگی و رفع شکايات مردم عادی کشور را وجھه ھمت خويش 
ٔ                قرار دھم.  قبل از تشکيل سازمان بازرسی شاھنشاھی کليه  شکاياتی را که                                                    

  ً                                    صا  مطالعه کرده و به مسئولين امر دستور رسيد شخبه دفتر مخصوص می
         ً                                  لی بعدا  متوجه شدم که اين روش نقائصی دارد.دادم ورسيدگی می

  
        ً      کرد طبعا  ممکن مثال اگر کشاورزی از بدرفتاری ژاندارم محل شکايت می

بود به وزارت کشور دستور رسيدگی و رفع تعدی و مجازات ژاندارمی که 
ادر شود، وزير کشور نيز با قصد از قدرت خود سوءاستفاده کرده ص

مراتب را از فرمانده ژاندارمری محل رسيدگی و روشن ساختن قضيه 
کرد اين بود که                                        ً   نمود. فرمانده مزبور نخستين کاری که طبعا  میاستفسار می

ماند. گاھی از خود و مأمور زيردست خويش دفاع نمايد و حقيقت مکتوم می
ژاندارم محل به علت تقديم چنين  نيز کشاورز شاکی ممکن بود از طرف

  قرار گيرد. شکايتی مورد آزار و تھديد
  

بند انضباط و با آنکه سازمان ژاندارمری يا ساير موسسات دولتی پای
اطاعت از مقررات ھستند ولی بتجربه دريافتم که بايد سازمان مستقلی برای 

مان بازرسی تشکيل گردد و از ھمين جھت در سال گذشته به تأسيس ساز
  بازرسی شاھنشاھی اقدام نمودم.

  
کنند و آزادانه و ه تمام نقاط کشور مسافرت میاعضای ايران سازمان ب 

گونه ترس يا شائبه طرفداری و تبعيت از مقررات اداری به بدون ھيچ
کنند. مردم نيز با کمال اطمينان خاطر و بدون شکايات مردم رسيدگی می
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ھای خود را بوسيله اين مأمورين و در ھيچگونه پروائی شکايات يا تقاضا
  رسانند.الع من مي             ً      حقيقت مستقيما  به اط

  
در طرز کار  که ایدر اينجا الزم است از يکی ديگر از تغييرات عمده

به وجود آمده و و در وضع اجتماعی مردم کشور در ھر  ھای دولتیدستگاه
ايران مانند گوشه و کنار تأثير داشته است ذکری برود. تا چندی پيش در 

وران و دھقانان، پيشهبسياری از کشورھای ديگر جھان مردم عادی يعنی 
دولت را فقط بوسيله مأمورين وصول ماليات و يا افراد شھربانی و ارتش 

که گفته شد، مامور ماليات معموال ھای پيشين چنانشناختند. در سالمی
کرد. مامورين می توانست از کاسب و زارع با جبر و عنف دريافتھرچه می

افت پول و محصول کشاورز ژاندارمری و نظاميان نيز به اخاذی و دري
عادت داشتند و به اين ترتيب اگر دھقانان مامورين دولت را به چشم بغض 

  نگريستند جای شگفتی نبود.و کينه می
  

در اين اواخر به دالئلی که بسيار واضح است نظر مردم نسبت به مأمورين 
ای که محلی سکنای کرده است. امروز دستگاه دولت در دھکده دولت تغيير

سازد و فرزند وی را به رايگان تربيت و تعليم کشاورز است مدرسه می
کند، پاشی میدھد، مسکن وی را برای جلوگيری از بيماری ماالريا سممی

نمايد که از آب پاک و ناآلوده برای شرب برای وی چاه عميق حفر می
اش کند که خود و افراد خانوادهد، درمانگاه رايگانی تأسيس میاستفاده کن

در ھنگام بيماری بدان مراجعه نمايند و نماينده دولت در مزارع در جلو 
چشم مردم روستا فوائد بذرھای تازه و طرز نوين کشاورزی را نمايش 

 گيرد و دھقان عادیدھد. اين اقدامات امروز در تمام نقاط کشور انجام میمی
ای سابقهتازه و بیکند که بين دولت و مردم روابط خواه و ناخواه استنباط می

بوجود آمده است. خدمتگزاران دولت نيز در روابط جديد خود با مردم مفھوم 
ای که نسبت به مردم دارند آشنا دموکراسی را درک کرده و به وظيفه

 اند.گشته
  

ده بر طبق اصولی که در آوردن جوانان به خدمت دولت و تربيت نسل آين
  کند.موکراسی را تسريع میرفت پيشرفت د فصل سابق بدان اشاره

  
ای که بر بنيان دموکراسی ميان مردم و        ً                       من شخصا  اميدوارم که روابط تازه

کارمندان دولت برقرار گرديده است راه را برای تکامل دموکراسی و 
ا توان بدموکراسی سياسی را نمیپارلمانی صاف و ھموار خواھد ساخت. 
اندازند و ھر وقت بخواھند آن را ھمان کيفيت که يخچال برقی را به کار می

کنند در جامعه مورد عمل قرار داد و برای آنکه اين روشن يا خاموش می
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نحو حکومت به شکل مؤثری صورت اجرا پيدا کند بصيرت و ھوشياری 
ام انتخابات عمومی بايد از شايستگی بسيار الزم است. رأی دھندگان در ھنگ
در مجلسين مورد شور و مداقه قرار داوطلبان نمايندگی و اموری که بايد 

ٔ          گيرد آگاھی داشته باشند و نبوغ فکری و رشد معنوی و سجيه  مدارا و                                                      
  ٤٥ مماشات نمودارھای اين شايستگی است.

  
مردم بينوا ثروتمندان کشور بايد با ھمان يک رأی که قانون برای آنھا و 

يت آرا بطور تساوی مقرر داشته قناعت کنند و حزبی که در انتخابات اکثر
خورد بايد صبر را آورد و حتی با چند رأی معدود شکست میرا بدست نمی

پيشه ساخته منتظر فرصت ديگر باشد و تا رسيدن آن فرصت به انتقاد 
بافی و اضرار منفیعاقالنه از دولت اکثريت بپردازد و تحت عنوان انتقاد به 

ران دموکراسی خدمتگزاامانت و درستی از شرايط مھم  جامعه اقدام نکند.
است و ھمه کس، از آنھا که وارد سياست ھستند تا کارمندان دولت، بايد 
بر نفس خويش غالب آمده به فريب دادن مردم يا گمراه ساختن آنھا 

ظبت دائم دريغ نورزيد نپردازند. در يک چنين حکومتی بايد از مراقبت و موا
ا بدون ترس سامحه رو ھرگونه غفلت سياسی يا اداری يا دوروئی و م

  مجازات کرد.
  

مثابه مأموريتی باشد که عموم افراد از اين گذشته دموکراسی سياسی بايد به
آن را برعھده شناسند و آن وظيفه و مأموريت مثبت را نيروی فعاله و زنده 

  ر آورد.ملت بايد به مرحله اجرا د
  

ای  است. تنھا نکتهگويم ايجاد يک چنين دموکراسی سياسی کارآسانی نمی
کنم اين است که در نظر ما ايرانيان آن حقيقتی که که نسبت به آن تاکيد می

در دموکراسی سياسی واقعی موجود است آنقدر پرارزش است که ھر چه 
  برای تحصيل آن صرف کنيم سزاوار خواھد بود.

  
به مسئله دموکراسی اقتصادی عطف توجه نمود. بنظر من کشور اينک بايد 

اسی اقتصادی نيز مانند دموکراسی سياسی خط مشی در مورد دموکر ما
مخصوصی که در خاورميانه تازگی دارد اختيار کرده است. بحث درباره اين 
خط مشی برای تفاخر و خودنمائی نيست بلکه بيان عملياتی است که پيش 

تر ان واقعی قرار گرفته است و چيزی برای من مسرت بخشمندچشم عالقه
ايم با ای که ما برای پيشرفت کشور خود اختيار کردهنيست که رويه از آن

                                                            
سال از نوشته شدن اين کتاب در بين کسانی که  ۶٠ چنين برداشتی ھنوز ھم پس از گذشت -  ٤٥

را بکار ميبرند بچشم نميخورد و اين درايت و نيت خير شاھنشاه را » راسیدموک«واژه بارھا 
  نشان ميدھد.
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اند مورد روشی که ساير کشورھای واقع در اين بخش گيتی پيش گرفته
  مقايسه قرار گيرد.

  
خن رفته در فصول قبل از برنامه کلی توسعه اقتصادی کشور بطور اجمال س

ی و دموکراسی است و در اين مقال به شرح ارتباط  بين توسعه اقتصاد
 پردازم.یم
  
بيش از ھر کشور  آمريکادانند در جھان امروز کشور که ھمه میچنان 

ديگر چه از نظر مجموع و چه از نظر ميزان سرانه توليد به نسبت جمعيت 
ن اھميت قضيه در کميت کند. بنظر مکشور، کاال وخدمات اقتصادی توليد می

يست بلکه روش آورند نجود میو مقداری که مردم زحمتکش آن کشور به و
شود سزاوار دقت و کيفيتی که اين محصول بر اساس دموکراسی توزيع می

ھای بزرگ و اھميت است. يکی از مناظری که در ھنگام بازديد کارخانه
اوز از چندين صد و ھائی است که متجکند اتومبيلجلب توجه می آمريکا

بيشتر اين  اند ووقف کردهحتی چند ھزار در اطراف و حوالی کارخانه ت
ھا متعلق به کارگران عادی است که خودشان راننده آن ھستند. اتومبيل

خورند و لباس مناسب اکثريت اعظم اين کارگران غذايی خوب و کافی می
که با آخرين لوازم کنند ھای تازه ساخت زندگی میپوشند و در خانهمی

انواده است آسايش افراد خ جوئی در وقت و تأمينزندگی که وسيله صرفه
  مجھز است.

   
شوند که ثروت آنھا از ديگران          ً              نيز طبيعا  کسانی يافت می آمريکاالبته در 

                                                             ً     بيشتر است ولی حجم توليد در اين کشور به حدی زياد است که تقريبا  ھمه 
جوئی داشته مرتفع ساخته و مقداری ھم صرفهتواند احتياج خود را کس می

آنکه در قدر زياد است که بیآن آمريکار ميزان توليد د باشد. بعبارت ديگر
ھای خارجی خود را ای ايجاد شود دولت برنامه کمکداخل کشور مضيقه

  در تمام نقاط جھان به موقع اجرا گذاشته است.
  

داری اقتصادی تنھا در سرمايهدر مسئله دموکراسی  آمريکااما راز موفقيت 
 ١٨۶١و  ١٨۵۶ھای لی که بين سالھای داخمحض نيست. از زمان جنگ

      ً                     تدريجا  رويه معمولی کشورھای  آمريکادر آن کشور رخ داد کشور 
دار را ترک کرده و در پايان جنگ اول جھانی بکلی آن روش را به سرمايه

صنعتی و بازرگانی  کنار نھاده است. امروز در آن کشور ھزاران مؤسسه
ی روش اقتصادولی خصوصی و صد ھزاران مزرعه شخصی وجود دارد 

با اين کيفيت  داری و سوسياليستی استمخلوطی از روش سرمايه آمريکا
ھای که دولت به اين مؤسسات خصوصی بوسيله اعطای وام و راھنمائی
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تقويت کند و آنھا را به نفع عموم مردم کشور فنی و خدمات ديگر کمک می
برق ھای و کارخانه            ً                                   نمايد و رأسا  نيز مؤسسات مختلفی را از بيمارستان می

کند و آنچه در اين ھای معظم نشر کتاب اداره میسازی و بنگاهومھمات
مورد اھميت دارد آن است که تمام اين محصوالت و خدمات در سراسر 

  گردد.کشور بين مردم توزيع می
  

ر مربوط به صنايع و بازرگانی را به نفع مردم در کشور ايران نيز دولت امو
موجب قوانين موضوعه شرائط کار در کند. مثال بمیتنظيم و اداره 

ھا را معين و در بعضی موارد نرخ اجناس را نيز تعيين و تثبيت کارخانه
ايم و مثال دولت حداکثر قيمت خرده فروشی گوشت و نان را ھميشه کرده

فروشی دارو ھمچنين در سال گذشته قيمت خردهمعلوم و معين کرده است. 
داده شد و به ميزانی که حتی از قيمت  به نفع مردم تقليلدر تمام کشور 

  فروشی آن در کشور توليد کننده کمتر است تثبيت گرديد.خرده
  

صرفنظر از تنظيم و نظارت در امور صنعتی و بازرگانی خصوصی در 
ھای صنعتی و     ً           راسا  به  فعاليت مواردی که منافع ملی ايجاب کند دولت

احبان صنايع و بازرگانان و حال برای صدر عينکند و بازرگانی اقدام می
توفيق دموکراسی  ی فراھم ساخته است. به عقيده منمکشاورزان مجال موس

اقتصادی در کشور ايران منوط به وجود افرادی است که مستقال به امور 
  صنعتی و بازرگانی بپردازند.

  
رگانی مسئله تر از امر صنعت و بازکه در فصل بعد ذکر خواھد شد مھمنچنا

زی است که بايد عده کثيری به کارھای فالحتی مشغول باشند. ما کشاور
که در بعضی از کشورھا مانند چين کمونيست ميل نداريم که در ايران چنان

و ھا نفر از افراد دھقان و کشاورز بطور دستوری متداول است ميليون
صی و خانوادگی االمری زندگی کنند و حق نداشته باشند که حيات خصوتحت
ا نيز به خودشان متعلق باشد. در مسئله کشاورزی مفھوم دموکراسی آنھ

اقتصادی اين است که فالحت برای خدمت به افراد آزاد اجتماع تحت تنظيم 
مرحله و تربيت درآيد. ھرچند در امر دموکراسی اقتصادی، کشور ايران به 

ويم و مانند بعضی رکمال نرسيده است ولی ما به طرف اين کمال پيش می
 از کشورھای ديگر با ھدف خويش چندان فاصله و بعد مسافت نداريم.

  
ھای اقتصادی متکی بر دو با توجه به آنچه ذکر شد نظر من در پيشرفت

  اصل کلی است:
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صادی روزافزونی اصل اول آن است که بايد در کشور رفاه و آسايش اقت 
  دار گردند.و نعم کامال برخوربه وجود آيد و مردم کشور من از آن رفاه 

   
اصل دوم آن است که اقتصاد کشور طوری تحت تنظيم و ترتيب درآيد که 
حقوق کارگران و کشاورزان و مديران کارخانه و مھندسين و متخصصين 

  اشد.و کليه افرادی که به امر توليد اشتغال دارند محفوظ ب
  

رار سوادی امدرجھل و بیتوانم اجتماعی را تحمل کنم که افراد آن من نمی
حيات کنند و قدرت توليدشان کم باشد و در اين جھان که ھمه کس برای 

  ترقی و پيشرفت در تالش است ازخود جنبش و کوشش نشان ندھند.
  

رت تر، وضع آن اجتماعی است که قدتحملدر نظر من از اين وضع غيرقابل
دانم که ست و میتوليد دارد ولی در زير فشار و تعدی به کار مشغول ا

ريت قريب به اتفاق ملت من در اين عقيده با من موافقند. عزم راسخ ما اکث
ايرانيان اين است که اقتصاد کشور را توسعه دھيم ولی چون استقالل فردی 

و تعدی و  از سنن ديرين ما است آن توسعه اقتصادی را که در اثر فشار
  .ھرگز نخواھيم پذيرفتفدا شدن آزادی و استقالل فردی به وجود آيد 

  
توان دموکراسی اقتصادی منظور را با سرعت اينک بايد ديد با چه کيفيت می

در کشور مستقر ساخت. قدم اول برای حصول اين منظور تھيه نقشه و 
ھای جامع رحبرنامه است زيرا در دنيای کنونی اقتصاد کشور جز با تھيه ط

نگيز يتی حاوی شواھد غم او اساسی پيشرفت سريع نخواھد کرد. تاريخ گ
اند، بدون آنکه ھای عظيمی برپا کردهاز کشورھائی است که کارخانه

نيروھای مولد و مواد خام و انشاء طرق و راه آھن را برای رساندن مواد 
طور ممکن ھا مورد توجه قرار دھند. ھمينخام و حمل محصول کارخانه

ه است کااليی توليد است در عوض توليد اجناسی که مورد تقاضای عمد
ای ھنگفت برای تأسيس کنند که بازار آن محدود باشد و يا سرمايه

ای شکيل و مجھز به آخرين وسايل صرف نمايند و برای گردانيدن کارخانه
شناسم که که کشوری را میآن مدير و متخصص نداشته باشند. چنان

ولی خريد  ھای حفاری کردجاوز از يک ميليون دالر صرف خريد ماشينمت
  ٤٦ھا را در نظر نياورده بود.ی آن ماشينلوازم يدک

  

                                                            
فوالد، تراکتورسازی، در ھمين راستا دولت شاھنشاھی، در پس ساخت کارخانه ذوب  - ٤٦
ندر و فرودگاه ھا گسترش بو سيستم ترابری و ھا  ، و گسترش راه آھن و راهکتورتروشيمی، راپ

  بود. 
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توان نيروی ابتکاری فردی را با شود که چگونه میگاھی از من سئوال می
ھای وسيع اقتصاد ملی تطبيق نمود. خوشبختانه پاسخ به اين سئوال برنامه

ا فرض کنيم مثال يک شرکت خصوصی بخواھد کارخانه دشوار نيست زير
                              ً           ن ايجاد و ھزينه آن را نيز شخصا  تقبل کند. بريشم طبيعی در ايرابافتن ا

البته دولت ھيچگونه مخالفتی با چنين طرحی نخواھد کرد ولی اگر صاحب 
کارخانه از دولت نيز تقاضای کمک مالی داشته باشد، آنوقت چون ثابت 

م مصنوعی بازار ابريشم طبيعی را کساد کرده و امروز شده است که ابريش
آيد و کشور ايران ی از کاالھای تجملی به شمار میھای ابريشمی طبيعچهپار

به صنايع ديگری مانند قندسازی و نظاير آن احتياج مبرم دارد به تقاضای 
وی برای کمک جواب مساعد داده نخواھد شد و يک چنين کمکی را به 

لين شان برای مردم کشور، مورد نياز اوکنيم که محصوالتمی ھائیکارخانه
ھای خصوصی را به اموری ھدايت ن کيفيت ما فعاليتدرجه است. با اي

  کنيم که ثمر آن ھم به کشور و ھم به خود آنھا عايد گردد.می
  

درباره برنامه ھفت ساله اول و علل عدم موفقيت آن از جھات سياسی و 
ام. له دوم که بيشتر با موفقيت توأم بود اشاره کردهآغاز برنامه ھفت سا

صل پيش ذکری از آنھا رفت نتيجه اجرای اين ھائی که درفشتر طرحبي
برنامه ھفت ساله دوم است ولی با آنکه کارھای بسيار صورت انجام يافته 

که بايد راضی و خرسند نيستم زيرا که ھرچه است ولی من ھنوز چنان
دارتری را در مدتی کمتر به صالح کنيم اقدامات دامنهروش کار را بيشتر ا

 مام توانيم رساند.ات
  

ھای برای تعھد اين مھم ايجاد يک دستگاه مجھز به منظور تھيه طرح
اقتصادی و تلفيق آنھا با يکديگر ضرورت داشت و از ھمين جھت شورای 
ن عالی اقتصاد را برای اين خدمات تاسيس نمودم. اين شورا که رياست آ

رشان با توسعه که کا ای از وزيرانیوزير است با عضويت عدهبا نخست
دی کشور ارتباط دارد و مديرعامل سازمان برنامه و مديرکل بانک اقتصا

ملی ايران تشکيل يافته است. سازمان اداری اين شورا تحت رياست دبيرکل 
اء وزير ارتقبه مقام قائم مقامی نخست )٢۴٩٧( ١٣٣٧شورا که در سال 

گردد من تشکيل میکند. جلسات شورا اغلب در حضور يافت انجام وظيفه می
ھای توسعه اقتصادی را بررسی نموده و اجرای آن را به وزارتخانه طرحو 

ھا واگذار و در حسن اجرای و مؤسسات مختلف مملکتی به تناسب نوع طرح
  نمايد.آنھا نظارت می

  
ھای توسعه و ارتباط و نامهشورای عالی اقتصاد در تسريع اجرای بر

داده است. به موازات  خدمات سودمندی انجامھا با يکديگر آھنگی طرحھم
اين اقدام در سال گذشته نيز باکمک متخصصين خارجی يک دفتر اقتصادی 
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در سازمان برنامه تأسيس گرديد. اين دفتر که از متخصصين ايرانی و 
عات اقتصادی برای حسن خارجی تشکيل يافته و مشغول يک سلسله مطال

نيز دارد و آن تر ديگری وظيفه مھماجرای برنامه ھفت ساله دوم است، 
ٔ                                                    تھيه طرح برنامه  ھفت ساله سوم ما است. ناگفته نبايد گذاشت که ھر چند                
برنامه ھفت ساله دوم يعنی برنامه فعلی ما محسنات بسيار دارد ولی در 

ح به عمل آورم و آن مسئله نظر دارم که در يک مورد اساسی در آن اصال
ه دوم مانند برنامه اول انون برنامه ھفت سالھا است. در قموعد انجام طرح

ھای وسيع و کلی کشاورزی و کارھای مربوط به آن و وسايل نقليه و طرح
مواصالت و صنايع و معادن تعيين شده و مقرر گشته است که در ظرف 

يک از آنھا گردد ولی در ھيچ ھفت سال در حدود معينی مبالغی صرف انجام
طرح معلوم و مصرح  ای تکميل و اجرای ھراين دو قانون مدت قطعی بر

  نگشته است.
  

عدم تعيين مدت قطعی در نخستين مرحله اجرای برنامه توسعه تا حدی قابل 
شود اغماض بود ولی اکنون که کارھا به جريان افتاده و بسرعت دنبال می

يد برای اتمام کارھای برنامه ھفت ساله دوم و به نظر من به سه دليل با
  يين شود.ی آينده وقت قطعی تعھابرنامه

  
اند مالحظه و مشاھده اوال در ذھن مردمی که با روش دموکراسی خو گرفته

مدارک روشن از قبيل عکس سدھا و لوکوموتيوھای ديزلی مؤثرتر از 
ٔ               مطالعه  کليات و گزارش   ه است.ھای مربوط به امورمالی و ھزين     

  
  

     ً                                                        ثانيا  اگر به يک شخص عادی ھوشمند بطور مبھم گفته شود که در نظر 
ست برای امور عمرانی وجوھی تخصيص يابد مطلب چندان قابل توجه ا
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شود و شود ولی وقتی به وی بگويند طرح معينی چگونه اجرا میواقع نمی
ه تصور چه وقت به اتمام خواھد رسيد در ذھن وی تأثير خواھد کرد. زيرا ب

وجوه عمومی ممکن است تفريط شود و بخشی از آن به جيب اشخاص وی 
ھائی که در آن مطالعه کافی نشده صرف گردد و يا برای يا به کاربرود و 

اموری اختصاص يابد که در آينده دور و نامعلوم به اتمام خواھد رسيد و 
پی آن  يا ھرگز صورت واقعيت پيدا نخواھد کرد. مرد ھوشيار ھمواره در

ای که دارد به چه مصرفی خواھد رسيد و چه وقت که بداند سرمايه است
  برداری خواھد کرد.آنچه خريداری شده بھرهاز 
  

تر است آن است که تعيين وقت قطعی برای انجام دليل سوم که از ھمه مھم
ھای ھای اقتصادی، مردم را به پشتيبانی و کمک به اجرای برنامهطرح

  يض خواھد نمود.شويق و تحرعمرانی کشور ت
  

ه است ولی در مسئله توجه به وقت از نکات برجسته سنن ملی ما نبود
ھای اقتصادی و اجنماعی که برای ما ضرورت حياتی دارد انجام برنامه

 شناسی حائز کمال اھميت است.وقت
  

من آرزومند ديدن آن روزی ھستم که احزاب سياسی و مؤسسات دولتی و 
افراد ملت ھمه توجه کامل خويش را به پيشرفت  ای فرھنگی وھتمام دستگاه

ھائی که در مجامع حزبی ايراد اب سياسی در نطقاحز کشور معطوف دارند.
کنند اين خدمت بزرگ عمومی را ھمواره به افراد خود گوشزد کنند و می

کارمندان و خدمتگزاران دولت برای اينکه کاری را که به آنھا محول است 
آموزان و نجام دھند با يکديگر مسابقه دھند و دانشترين مدت اهدر کوتا

ھايی که در دست اقدام داريم و کودکان نوآموز از طرح دانشجويان و حتی
گزاری ايم آگاه شوند وراه بنيادی خدمتدر فصل پيش به آنھا اشاره کرده

ردم به کشور و پيشرفت آن را که در حقيقت به سود آنھا است بياموزند و م
بدانند که ھر يک در اين تجديد بنای اقتصادی کشور وظيفه مھمی کشور ما 

ايی که ھستند، از ادای سھم خود در اين راه و در ھر رشته و حرفه دارند
  دريغ نورزند.

  
کند بايد به خاطر داشت که مردم ما                     ً              اگر اين آرزوھا ظاھرا  خيالی جلوه می

شوق افتاده و به آينده شرفت به ھای گذشته برای توسعه و پيبيش از سال
تر تر و جدیان نيز عميقاند و توجه ما به عامل زمکشور ايمان پيدا کرده

  گشته است.
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ھای عمرانی آن سرعتی که انتظار ای از طرحگرچه ھنوز در اجرای پاره
ھا سرعت انجام کار موجب اعجاب رود مشھود نيست ولی در ساير طرحمی

شورھای غربی شده است. امروز در ھندسين کمتخصصين اقتصادی و م
سفالت شود و ساختمان يکی تھران ممکن است در ظرف يک شب خيابانی ا

ھای ما که گنجايش تربيت دو ھزار کودک و عده از بزرگترين پرورشگاه
کافی مربی و پرستار دارد در مدتی کمتر از يازده ماه پس از طرح نقشه 

در پايتخت ايران که جمعيت آن در  اح گردد.                       ً     اوليه خاتمه يابد و رسما  افتت
ون به يک ميليون و نيم بالغ شده است مدتی کمتر از پانزده سال از نيم ميلي

ايم و خوشبختانه اين بايد کارھا را بسرعت انجام داد و ما نيز چنين کرده
  ھای ما نيز معمول و محسوس است.سرعت و فعاليت در تمام شھرستان

   
اکی سعی دارند مردم را به ازدياد ميزان توليد ھای اشتردر بعضی از کشور

توان به نحو من در کشورھای دموکراسی میتشويق نمايند. ولی بنظر 
ديگری درامر اقتصادی توفيق حاصل کرد و من مايلم که در محيط 

ھائی دشوار برای خود معين کنيم و پيش از موعد مقرر دموکراسی ھدف
ھا و ھای مفيد و ارائه فيلمه سخنرانیھم بوسيلخوابه آنھا برسيم. من می

ساير وسايل تبليغ، روح کوشش و مجاھدت  ھای تلويزيونی و راديو وبرنامه
ھای اقتصادی که به دست خود را در مردم دميده و آنھا را برای پيشرفت

خواھم نسبت به آنھا و برای خود آنھا بايد انجام گيرد مجھز نمائيم. من می
افتخار و اميد ما ھستند توجه خاصی مبذول گردد و از  که مايه طبقه جوان

ای که به ھمکاری و معاضدت يکديگر برای نيل به هپرستی و عالقميھن
آمال و آرزوھای مشترک دارند استمداد کنيم تا بدان وسيله برای ميھن 
خويش فرزندان اليقی بشوند و کشور خود را برای زندگی آبرومندانه 

رکت بسازند و پيشرفت اقتصادی و تحول دموکراسی فه و پربسرزمينی مر
ر ما پيش برود و دموکراسی اقتصادی بصورت به موازات يکديگر در کشو

  کمال خود مرز و بوم ما را فراگيرد.
  

مسئله ديگری ھم در دموکراسی اقتصادی بايد مورد توجه قرار گيرد و 
 اه آن را پذيره است کبنظر من ملت ايران به آن درجه از رشد فکری رسيد

کشورھای  باشد و آن مسئله تشکيل اتحاديه اصناف آزاد است که در
ُ                                               اشتراکی کسی از ک نه آن آگاھی ندارد. اعتقاد راسخ من اين است. که                 

ھا از عوامل مھم دموکراسی و در دنيای کنونی ضامن ايجاد گونه اتحاديهاين
  دموکراسی اقتصادی در صنايع است. 

  
ھای الملل دوم و بعد از آن در کشور ايران اتحاديهيننگ بدر اثنای ج

چ در ھمه جا و ھر گوشه و کناری سبز شدند. ولی به کارگری مانند قار
چندين جھت نتيجه نامطلوبی داشتند زيرا ھمانطور که قبال نيز اشاره کردم 
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اغلب آنھا تحت تاثير و نفوذ حزب توده واقع شدند و از طرف ديگر 
         ً                                        انی غالبا  نسبت به روح دموکراسی و اتحاديه کارگران اير کارفرمايان

ر پيش گرفتند و گاھی از روی عمد و زمانی از روی رفتاری مرتجعانه د
ھای کارگری در ھای شديدی را که به ضديت با اتحاديهبی اطالعی رويه

ھا صورت در ايامی معمول بود که ھنوز اين اتحاديه آمريکاانگلستان و 
پيدا نکرده بودند اتخاذ کردند و بجای آنکه به تقاضای سمی قانونی و ر

ايش مزد يا بھبود وضع زندگانی با ديده شفقت و مساعدت کارگران برای افز
کردند تا به ھای خود استخدام میای از اوباش را در کارخانهبنگرند عده

ت کش مزد بيشتر دريافارعاب کارگران بپردازند. اين مردم از کارگران زحمت
کردند و وجوھی که بايد صرف انجام تقاضاھای مشروع کارگران بشود یم

 گرديد.نگونه مردم موذی و خطرناک پرداخت میبه اي
  

ھای کارگرھا به احزاب سياسی ما شبيه بودند که بجای در آن ايام اتحاديه
شان به اشخاص بود و گاھی يکی از توجه به مرام ومقاصد عمومی توجه

ای گرفت و اتحاديه     ً                             موقتا  مورد محبوبيت کارگران قرار میای سران اتحاديه
کرد و ھمه به دور او ياست داشت رونق مخصوص پيدا میکه او بر آن ر

العاده نيرومند شد يا فوقشدند. چندی بعد که از قدرت او کاسته میجمع می
 گرديد و يا کارگران از طرز کار او که بدون ھيچ گونه ھدف و نقشه بودمی
شدند از دور او پراکنده گشته و گرد شخص ديگر که درنداشتن ته میخس

عدم توجه به رفع دشواری کارگران با شخص اول ھيچ تفاوتی ھدف و 
ھای درست که به شدند و پرواضح بود که تشکيل اتحاديهنداشت جمع می

  مسئوليت خويش آشنا باشند با اين کيفيت غيرممکن بود.
  

ھای کارگری از احزاب سياسی برکنار و ھدف ديهتحاشرط عقل آن است که ا
ضاع اقتصادی اعضاء خود را بھبود بخشند و اصلی آنھا اين باشد که او

، زيرا چون ممکن امور کلی و دامنه دار سياسی را به احزاب واگذار کنند
ای پشتيبان ای طرفدار يک حزب و عدهای از افراد اتحاديهاست که عده

ھای  ً                                           ا  در اتحاديه اختالفاتی بروز خواھد کرد و بستگیطبعحزب ديگر باشند، 
  آنھا خواھد گرديد.حزبی مايه تضعيف 

  
ھای کارگری و احزاب سياسی از نظر اداره اما از طرف ديگر بين اتحاديه

ھای مشخص امور داخلی مشخصات مشترکی وجود دارد. ھر دو بايد برنامه
ی داشته باشند دنبال کنند. گاھو معينی را که ھمه اعضاء از جزئيات آن آ
داشته باشند که انتخاب آنھا  ایھردو بايد رھبران قابل اطمينان و شايسته

مطابق اصول دموکراسی آزادانه از طرف اعضاء به عمل آمده و به 
  ھائی که رويه دموکراسی به آنھا محول ساخته است آشنا باشند.مسئوليت
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ادر جنوب اعتصاب کرده و بن يکی از در سال گذشته کارگران اسکله 
اب برای اينکه تقاضای مزد بيشتری نمودند ولی در ضمن مدت اعتص

ھا را پرستی خويش را به ثبوت برسانند مقداری از محموالت کشتیميھن
که شامل مھمات نظامی بود به رايگان پياده کردند و برای من مايه مسرت 

ه خيلی نازل بود افزايش ا کجمعی مزد آنھبود که ديدم در اثر اقدام دسته
  .يافت

  
گذرانند ولی ھمين ل ابتدائی را میھای کارگری در ايران ھنوز مراحاتحاديه

ھا تواند اقدامی که به آن اشاره شد نمونه مطلوبی از طرز عمل اين اتحاديه
  بود.

  
اما در مسئله دموکراسی اجتماعی بايد ناگفته نگذارم که پس از پايان 

انگيز مردم بينوای سوئيس به ايران بازگشتم وضع اسف تحصيالت که از
ھای وسيعی که لب کرد و ديدم با وصف پيشرفتکشور توجه مرا بشدت ج

ای از گرسنگی در نتيجه مساعی پدرم بوجود آمده، باز در کشور ايران عده
                           ً                          ای محل سکنا ندارند و تقريبا  عريان زندگی می کنند. اين ميرند و عدهیم

راش روح من را شکنجه می داد و در دل من تأثيری عميق مناظر دلخ
ره تحصيالت خود در دانشکده افسری امور مربوط کرد و ھرچند در دومی

به رفاه عمومی جزو کارھای من نبود باز فکر من ھمواره متوجه زندگی 
ديدم نه شرط انصاف اين است که حيات انگيز مردم کشور بود و میاسف

ثمری تلف شود و نه برای آينده کشور من دبختی و بیمردم اين طور با ب
کردم که برخی از حمل تواند بود. وقتی انديشه میادامه چنين وضعی قابل ت
مه بين ايران از اوضاع نگران نيستند و حتی ادامردم خودخواه و خويشتن

 گشت.دانند بر پريشانی خاطر و خشم من افزوده میآن را مجاز می
  

مجرد رسيدن به مقام سلطنت عصر يکی از روزھای سرد ياد دارم که ب
گان مجلس را احضار کردم و با صراحت و بدون ای از نمايندزمستان عده

پرده به آنھا گفتم که من حاضر نيستم اشخاصی مانند بعضی از نمايندگان 
ضر را ببينم که از مزايای مختلف برخوردار باشند و ھر روز بر ثروت حا

و لذائذ مادی آنھا را فربه و شاداب سازد و در جوار آنھا خود بيافزايند 
فالکت به جان کندن متمادی که نامش زندگی باشد مشغول ای در فقر و عده

  باشند.
  

کمونيستی درمن روز بعد بعضی از ھمان نمايندگان شھرت دادند که افکار 
ن اگر اين سخنان من کمونيستی باشد من از کمونيست بود راه يافته است.

تحاشی نخواھم داشت ولی حقيقت اين است که آن روز اين شھرت را 
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داده بودند که نه تنھا به منافع شخص خويش توجه دورانديشانه  نمايندگانی
  کرد.نمینداشتند بلکه فکر حفظ منافع کشور در مخيله آنھا خطور 

  
گانه را برای تأمين عدالت اجتماعی امروز از زمانی که من عوامل پنج

گذرد. با فکر من ھر يک از افراد ام پانزده سال میری اعالم کردهضرو
ز زن و مرد و کودک حق دارد که از اين عوامل پنجگانه به حداقلی ايرانی ا

گانه اين عوامل پنجمند باشد، و که احتياجات وی را مرتفع سازد بھره
 فرھنگ و  بھداشت است. البته -مسکن   -پوشاک   -عبارت از: خوراک 

که اگر کسانی بوسائل مشروع بتوانند بيش از اين حداقل بدست آورند چنان
ياری در ھمين وضع ھستند کسی مانع آنھا نخواھد بود ولی بدون بس
الی آن بنظر من گونه چون و چرا و بدون اندک توجه به عواقب احتمھيچ

گانه بايد درآمد مردم آنقدر باشد که خود و خانواده آنھا از اين عوامل پنج
د دولت وقت بايقدر ھم ميسر نباشد، آنای ايناستفاده کنند و اگر برای عده

                                     ً                                يا مؤسسات خيريه بطور انفرادی يا توأما  قدم پيش نھاده و اين لوازم حيات 
  ٤٧را برای آنھا فراھم بسازند.

  
سازد که از دھان مردم مستغنی و يزی بيش از اين مرا خشمگين نمیچ

وم که بگويند علت فقر و نيازمندی کثيری از مردم پرمدعا و باتشخص بشن
ھيچوجه ين نحو استدالل کھنه و فرسوده به. اکشور من تنبلی آنھا است

آورم که معقول و قابل پذيرفتن نيست. برسبيل مثال کودکی را به خاطر می
کرد. اين کودک بدون راھنمائی معلم ای که مدرسه نداشت زندگی میدر قريه

که پدرم کرده بود خواندن و نوشتن فارسی را فراگرفت و پس  به ھمان نحو
دانم که اين وشتن انگليسی را پيش خود آموخت. البته میاز آن خواندن و ن

ر است که کودک نبوغ ذاتی و استعداد فطری داشت ولی برای من مايه فخ
کار ھستند و اگر بينم اکثريت مردم کشور من افرادی زحمتکش و با پشتمی
پرور لی و سستی در کار را بايد در جائی سراغ کرد، ميان ثروتمندان تنتنب

  توان يافت.تر میفات مذموم را آساناين ص
  

ام زيرا برای من من ھرگز از اعطای سرمايه برای امور خيريه دريغ نکرده
م است که اگر برای اکثريت طبقه بينوای کشور من اندک فرصتی فراھم مسل

ه را با سر انگشت کوشش و مجاھدت خويش فراھم گردد خود آنھا بقي
                                   ً اتی که برای بھبود اوضاع مردم مخصوصا  خواھند ساخت. در فصل بعد اقدام

                                                            
کردند و به پيشنھاد شاھنشاه به ھمين نکته ظريف توجه ميآن به اصطالح روشنفکران اگر  -  ٤٧

سفيد و تامين رفاه برای  و به اصول انقالب» لژيون خدمتگزاران بشر«به برپايی  ١٩۶٨در سال 
برای ھمراھی با توطئه بين را » بيشعوری«رط کشور توجه ميکردند ش ھمگان در ھمه سطح

در سال » شنفکرانور«ھيھات که ھمين به اصطالح  ی ايران بکار نميبستند..المللی در نابود
   چنان جذب توطئه بين المللی شدند تا کشور به نابودی کشيده شد.  ١٩٧٩تا  ١٩٧۶ھای 
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طبقه روستائی به عمل آمده است که قسمت اعظم جمعيت کشور را تشکيل 
و بسياری از آنھا از بھترين طبقات کشور و در عين حال کم  دھندمی

ھائی شريح خواھد شد. در فصل يازدھم از کوششدرآمدترين افراد ھستند، ت
مام طبقات اعم از ثروتمند و بينوا به عمل که برای تعميم فرھنگ در ميان ت

ديگری که برای تأمين  آمده سخن خواھد رفت و در اين فصل به ذکر مسائل 
 شود.دمو کراسی اقتصادی مورد توجه و اقدام واقع شده اکتفا می

  
آور باشد که پيش از سلطنت پدرم مسئله تعجب شايد تصور اين موضوع

متداول نبود. پدرم نخستين کسی بود که  آبله کوبی جز درميان ثروتمندان
اين امر بھداشتی حياتی را برای مردم الزامی قرارداد ولی مساعی او برای 

فظ جمعيت از بيماری مھلک آبله به نتيجه کلی نرسيد و ما در فاصله ح
را  تنبيش از ھشت ميليون  )٢۴٩٧( ١٣٣٧و  )٢۴٩۴( ١٣٣۴ھای سال

ر ضد آبله تلقيح کرديم. در ھمان مدت بوسيله مأمورين وزارت بھداری ب
کن ساختن ماالريا بيش از ده ميليون خانه بوسيله د. د. ت برای ريشه

شد و در نتيجه اقدامات شديدی که به عمل آمد کشت خشخاش  پاشیسم
معتادين ترياک تأسيس گرديد. متجاوز از متوقف و مراکزی برای معالجه 

 ١٩،٠٠٠م مورد معاينه قرار گرفتند و پنجاه ھزار نفر از نظر بيماری تراخ
نفر مشکوک به امراض  ٣٧٠،٠٠٠مبتال تحت درمان واقع شدند و نيز 
  مبتال معالجه شدند. ١٩،٠٠٠تناسلی تحت آزمايش پزشکی واقع و 

  
ھائی بنا و برای خدمت به مردم نھای مختلف کشور بيمارستادر شھرستان

 -دارااليتام  -زايشگاه  -نگاه آماده شد و ساختمان چندين بيمارستان درما
  آسايشگاه مسلولين نيز آغاز گرديد.

  
کشی ھای مختلف بود اقدام به لولهھای آلوده مولد بيماریبچون وجود آ
  ما بود.ھا برای تأمين آب تصفيه شده يکی از اقدامات ضروری شھرستان
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ال است اما انجام اين مھم کار آسانی نبود زيرا در کشور ما چندين ھزار س
ھای اند که آب مشروب خود را از جویمردم قراء و قصبات ما عادت داشته

شود بگيرند. در ھای کم عمقی که با سھولت آلوده میر باز يا از چاهس
ھائی که کنار جویشھرھای کشور نيز آب مشروب و کارسازی مردم را از 
ھا جاری است خيابان

کردند. امروز تأمين می
ی کشور بيشتر از شھرھا

کشی شده و برای لوله
شھرھا و قصبات کوچک 

ھائی تنظيم نيز طرح
  ت.گرديده اس

  
وزارت کشور عده زيادی 
دارااليتام و پرورشگاه 
تأسيس نموده و به 
مؤسسات خصوصی يا 
خيريه نيز تأسيس اين 

ازه داده و ــا اجھا ربنگاه
ھای فقير انوادهــــبه خ

ھائی به عمل  مساعدت
  آورد.می

    
شود به اصالح ی کل کشور که زير نظر وزارت کشور اداره میشھربان
التربيه اقدام نموده و برای تھذيب اخالق زندانيان و ھا و تاسيس دارزندان

که  قداماتیکنند. در فصل آينده از ا      ً                      مخصوصا  بزھکاران جوان کوشش می
دھد وزارت کشور برای عمران و آبادی و ايجاد اردوھای کار انجام می

  خواھد رفت.سخن 
  

از که  مرکزی تأسيس و صدھا نفر از افرادی ،وزارت کشور در قصبه کرج
در آنجا گرد آورده و ھر کدام را به  را کردندراه گدائی امرار معاش می

ريسندگی و زرگری واداشته است.  ای مانند نجاری وآموختن حرفه و پيشه
آنھا تعلق گرفته  اين افراد پس از فراگرفتن حرفه خود با دستمزدی که به

ز کنند و در کانی باتوانند دشود میھای ديگر مالی که به آنھا میو کمک
کردند به ھای اجتماع جلوه می                               ً            نتيجه اين اقدام افرادی که ظاھرا  مانند طفيلی

  شرافتمندی دارند مبدل خواھند شد.ورانی که شغل پيشه
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باشند و بخواھند در کسانی که به مطالعه و امور اجتماعی عالقه داشته 
تحقيقات  طرز برانگيختن شخصيت افراد و ايجاد حس مسئوليت در آنھا به

  علمی بپردازند اين مرکز را محل مناسبی خواھند يافت.
  

و مقررات مخصوص مربوط ھا وزارت کار قوانين و شرايط کار در کارخانه
رتخانه تشکيل گذارد. اين وزابه استخدام زنان و کودکان را به موقع اجرا می

ھای کارگری را تشويق و در مراکز اجتماع کارگران نظارت اتحاديه
کند و نمونه اين مراکز، مرکز کارگران اصفھان است که بطرز خصوص میم

ر سخنرانی و سينما و نمايش زيبائی ساخته شده و دارای کتابخانه و تاال
 ھای مختلف مجھز است.است و با وسايل کامل برای ورزش

  
ھای اجتماعی کارگران تأمين آسايش آنھا را در برابر از کف زمان بيمهسا

مزد به علت کبر سن و بيماری و تصادفات ناشی از کار و فوت نان رفتن 
و کودکان را در  آور خانواده بر عھده دارد و وزارت دادگستری مادران

ی کنف حمايت خود گرفته و برای جلوگيری از طالق و تأمين عدالت اجتماع
و برکندن موجبات ظلم و ستم و توجه مخصوص به جرائم خردساالن 

 خوراکدی انجام داده است. وزارت کشاورزی برای رساندن اقدامات مفي
  نمايد.ھا با وزارت فرھنگ ھمکاری میبه شاگردان دبستان

  
دامات فوق نمونه عملياتی است که دولت برای تأمين حداقل خدمات اق

ام نيز نسبت به خود من و ساير اعضای خانوادهاجتماعی بر ذمه دارد.  
ع اجتماعی است عالقه خاص داريم و اين مسائلی که مربوط به بھبود وض

دلبستگی و عالقه را بوسيله پنج سازمان که به دستگاه سلطنت وابستگی 
و ھزينه اکثر آنھا از طرف دولت و مردم و دستگاه سلطنتی تامين  دارند
  ايم.وردهشود به مقام بروز آمی
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ياد بن -: جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران اين پنج سازمان عبارت از
انجمن حمايت مادران و  -سازمان شاھنشاھی خدمات اجتماعی  -پھلوی 

در مؤسسات خيريه، است. آھنگی کودکان و شورای شاھنشاھی ايجاد ھم
دارد و ھا را ملکه ايران به نمايندگی من رياست عاليه تمام اين سازمان

خواھرانم شاھدخت شمس و شاھدخت اشرف بيشتر اوقات خود را صرف 
نمايند. درباره فعاليت اين ھم و متنوع اين خدمات اجتماعی میامور م
زی که بکلی در فکر ھا به شرح و تفصيل نخواھم پرداخت زيرا چيسازمان
آيد خودستائی درباره اين خدمات است و از ھمين جھت به من نمی
ام وظايف خود را بدون ھيچ گونه خودنمائی ھای مذکور دستور دادهسازمان

  ٤٨ بليغاتی انجام دھند.وھياھوی ت
  

سازمان شير و خورشيد سرخ که تحت نظارت و سرپرستی شاھدخت شمس 
تسميه خود را از عالمت شير و خورشيد که  شود وجهپھلوی اداره می

نشان رسمی پرچم ايران است گرفته است. ھمه 
ند که شير و خورشيدی که بر پرچم ايران دانمی

ورد به است به رنگ طالئی است ولی در اين م
شود. نام جمعيتی که رنگ سرخ نشان داده می

کنند نيز از خدمات مربوط به آن را تعھد می
  تباس شده است.ھمين عالمت اق

  
ھای گرانبھائی که به آسيب ديدگان از زلزله انجام اين سازمان از نظر کمک

ای ھای اخير عدهاده احترام و ارزش خاصی کسب کرده است. در طی سالد
نان ما دچار قھر طبيعت شدند و چندين آبادی و دھکده در اثر از ھموط

نفر به ھالکت رسيدند، زلزله شديد ويران و با خاک يکسان گرديد و صدھا 
ولی شير و خورشيد سرخ ايران و مؤسسات خيريه داخلی و خارجی 

قيمتی کردند که شايد  در سی سال پيش يعنی در آن زمان که ذیھای کمک
و مواصالت ما در مراحل بدوی بود و برای خدمات اجتماعی  وسايل ارتباطی

  ھای مجھز نداشتيم باور کردنی نبود.سازمان
  

شير و خورشيد سرخ ايران در تھران يک مرکز مجھز مبارزه با جمعيت 
ائل و لوازم يک بيمارستان، دارای سرطان دارد که گذشته از تمام وس

پرتونگاری و راديوم تراپی است و ھای کامل خواب و دستگاهصد تختيک

                                                            
نظر، در باره اين کارھای مھم  دون توجه به اينای کاش وزارت اطالعات و روزنامه ھا ب -  ٤٨
اگر کس ديگری تعريف و شتند و ميگفتند... ھرکاری به تبليغ نياز دارد.. مگانی بيشتر مينوو ھ

  تبليغ بکند خودستايی نيست.
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اينک به صورت يک مرکز تحقيقات کامل در آمده و با ساير مؤسسات 
  علمی برقرار ساخته است. مشابه گيتی رابطه

  
ش ای نيز که گنجاييك خانه نمونه کودکان و يك پرورشگاه بزرگ حرفه

سرپرست دارد بوسيله اين جمعيت ھزار کودک بیداری و تربيت يکنگاه
ساخته شده و مرکزی برای مبارزه با بيماری ريوی نيز تأسيس کرده است 

کنند. در بيمارستان عه میکه روزانه بيش از دويست تن بيمار به آن مراج
 ،معالجه و مداوای رايگان اشخاصامدادی مجھز اين جمعيت گذشته از 

روز ه مجروحين حوادث تھران و اطراف آن را نيز در تمام ساعات شبان
 کند.ذيرد و بستری میپمی
  

يک بيمارستان کامل و مجھز نيز در شھر ری بوسيله اين جمعيت در دست 
ندک مدتی به کار مشغول خواھد گشت. اين جمعيت ساختمان است که به ا

ھای سيار خانوادگی گاهمرکز بزرگی برای حمايت مادران و کودکان و زايش
ان باردار را تحت مراقبت تأسيس کرده است که ھر سال گروه بزرگی از مادر

گيرد و وسائل زايمان آنان و نگاھداری کودکان شيرخوار را فراھم می
  سازد.می
  

رستاران کارآزموده و مجرب نيز از وظايف ويژه اين جمعيت است تربيت پ
شگاه پرستاری بزرگ در شھر ری و برای اجرای اين منظور يک آموز

التحصيل آن به تاران فارغتاسيس نموده است که مدت ده سال است پرس
  اند.ھای مختلف کشور اعزام شده و به خدمت مشغول گرديدهبيمارستان

  
ھای بھياری جمعيت اصفھان و شيراز در آموزشگاهھمچنين در شھر 

پرستاران برای خدمت در 
ھای وزارت بيمارستان

داری و شير و بھ
خورشيد سرخ و ساير 
مؤسسات درمانی تربيت 

  ً    با  در شوند، و قريمی
بريز و ـــــشھرھای ت

ھای رشت نيز آموزشگاه
گردد بھداری تأسيس می

  ميم خواھد يافت.و امر تربيت پرستار در تمام کشور تع
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رفته جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران دويست و نود و چھار رويھم
ھای مختلف از پرورشگاه کودکان و در رشته مؤسسه کوچک و بزرگ

خوارگاه و آسايشگاه مسلولين دائر ساخته و بانک خون و درمانگاه و شير
ٔ  شتن شبکه  انبارھای امدادی آن در سراسر کشور آماده به کار است و با دا        
دارد و در  مخابراتی تلفونی و تلگرافی با تمام نقاط کشور ارتباط مستقيم

ای است که از اوضاع آگاه شده و ستين مؤسسهآمد حوادث نخپيش
  فرستد.ادثه میھای الزم را به محل حکمک

   
يکی از اقدامات بسيار نافع ديگر جمعيت تربيت جوانان برای انجام کارھای 

مندان به کارھای امروز ھزاران تن از جوانان و ساير عالقهخيريه است و 
رفته و برای نشان دادن خير عضويت شير و خورشيد سرخ ايران را پذي
تماعی با کمال صميميت اج احساسات عاليه بشردوستی و تعاون و معاضدت 

پردازند و مؤسسه و رايگان به بھبود وضع مستمندان و ترفيه حال آنان می
مکتب بزرگ برای خدمات خيريه و اجتماعی درآورده و  يک را به شکل

  .بخشندروز به روز جنبه تربيتی آن را توسعه می
  

ديدگان که از اعضای جمعيت تشکيل يافته است گذشته ھيئت کمک به آسيب
از امور امدادی و تھيه مسکن دامنه فعاليت خود را در امور عمرانی نيز 

آب مشروب بنادر عسلو، دير و کنگان  که برایتوسعه بخشيده است چنان
بستک ھر        ً                                                    مستقيما  اقدام کرده و برای آب بنادر ديلم و لنگه و چابھار و ش

کشی آب بوشھر را                                              ً     نيز با کمک سازمان برنامه مبادرت نموده و قريبا  لوله
از فاصله بيست و شش کيلومتری به پايان خواھد رساند. اين ھيئت در 

سی و سه دھکده جديد ساخته و برای مردم آسيب ناحيه زلزله ديده نھاوند 
ده با تأسيسات آينای بنا کرده است که تا سال ديده شھر الر نيز شھر تازه
  الزم به اتمام خواھد رسيد.

  
المنفعه بنياد پھلوی را به شکل يک سازمان عام )٢۴٩۶( ١٣٣۶در سال 

ه خدمات ھائی کآھنگی ميان دستگاهو غيرانتفاعی به منظور ايجاد ھم
اجتماعی مورد عالقه شخص من را به عھده دارند تأسيس کردم. اين 

سابق امالک پھلوی است که توسعه يافته و سازمان در حقيقت ھمان اداره 
                                    ً          نافع حاصله از چند مھمانخانه که غالبا  پدرم بنا سرمايه آن شامل سھام يا م

ملی ايران و ھای سيمان و قندسازی و شرکت بيمه فرموده بود و کارخانه
ھای تجارتی و مؤسسات بازرگانی و صنعتی و پل بانک و کشتی

 )٢۴٩٩( ١٣٣٩دان است که در اوايل سال جديداالحداث بين خرمشھر و آبا
خواستند ھائی که میھا و کاميونآن اتومبيلگشايش يافت و پيش از احداث 

ل کيلومتر از خرمشھر به آبادان بروند مجبور بودند که با قطع دويست و چھ
مسافت بوسيله پل اھواز از رودخانه عبور کنند. ھزينه ساختمان اين پل با 
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ھا و وسايل نقليه العبوری که از اتومبيلاز حق يکاآمرروش معمول در 
  ، مستھلک خواھد شد.شوددريافت می

  
          ً         آورد تماما  در امور ھائی که بنياد پھلوى از اين قبيل منابع بدست میدرآمد

  گردد.رف میخيريه ص
  

کنند که چرا يک مؤسسه خيريه به امور اقتصادی و ای تعجب میعده
ھا پرسند چرا بنياد پھلوی بجای فروختن مھمانخانهپردازد و میصنعتی می

پرداخته و به ايجاد و اداره خطوط کشتيرانی تجارتی (که در به اداره آن 
ھای سيمان و قند فصل پيش به آن اشاره شد) اقدام نموده و در کارخانه

  سرمايه گذاری کرده است.
  

برنامه تقسيم  برای اين سئواالت دو جواب است: اول اينکه با اجرای سريع
 از طريق اجاره اين                                             ً امالک اختصاصی من، بايد به جای درآمدی که سابقا  

شد منابع عايدی جديدی تدارک امالک تحصيل و صرف امور خيريه می
  شود.

  
                                  ً      به برنامه تقسيم امالک سلطنتی مشروحا  صحبت در فصل آينده راجع 

کشاورز از  خواھيم کرد و در اينجا کافی است اشاره شود که ھروقت يک
که بايد به بنياد شود اجاره بھائی امالک سلطنتی صاحب قطعه زمينی می

برای من چيزی از اين يابد. پھلوی برسد به ھمان نسبت تقليل می
 خود را بين کشاورزان شايسته تقسيم کنم.انگيزتر نيست که امالک مسرت

د مانند ھای مھم ديگر خوولی در عين حال ميل ندارم در اجرای برنامه
ظائر آن بواسطه ھای تحصيلی برای دانشجويان دانشگاه و نبرقراری ھزينه

نقصان عوائد، وقفه حاصل شود و از ھمين نظر بنياد پھلوی را تشويق 
ی تحصيل و نقصان اجباری عوائد و امالک را کنم که منابع درآمد جديدمی

عمليات گذاری بنياد پھلوی نظير جبران نمايد. اين کارھای سرمايه
ٔ                                    ھای خيريه  جھان متمدن مانند بنياد فورد و راکفسازمان و يا  آمريکالر در         

  بنياد نافيلد در انگلستان است.
  

ريه وارد عمليات      ً                                                ثانيا  بنياد پھلوی تنھا به خاطر کسب درآمد برای امور خي
شود بلکه منظوری ديگر ھم دارد و آن اين است اقتصادی و صنعتی نمی

ه موقع اجرا بگذارد که سرمشق و مايه تشويق ھائی را بکه طرح
         ً                                      باشد. مثال   در تاريخ عصر اخير کشور من اين اولين  گذاران ديگرسرمايه

در درياھا آمد و ھای تجارتی بنياد پھلوی با پرچم ايران بار است که کشتی
کنند. بنياد پھلوی با ايجاد کارخانه سيمان از نظر حسن اداره و رفت می
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ای برای تاسيسات مشابه است ن با وسايل جديد بمنزله نمونهمجھز بودن آ
کند برای جلب ای که اين سازمان اداره میھمين کيفيت مھمانخانه و به

  در کشور ما است.سياحان و تشويق جھانگردان به مسافرت و توقف 
  

که درآمدشان بمنظور حل مشکل مسکن در تھران و برای اينکه به افرادی
ھای کم قيمت نشان داده شود بنياد پھلوی اقدام ھائی از خانهکم است نمونه

ساختن صد خانه نمونه در حومه تھران نموده است. در نواحی فقيرنشين  به
يمتی داير کرده است که در ھای ارزان قشھر نيز بنياد پھلوی رستوران

روزھای زمستان که کار کمتر است ھزاران کارگر خوراک کافی با بھای 
  آورند.کند به دست میتجاوز نمی ھفت لایره از نازلی ک

  
ح نيز به اداره چندين دارااليتام و پرورشگاه اقدام نموده و انجمن خيريه فر

يتيمی را به فرزندی خواھند طفل کسانی را که خود فرزند ندارند و می
ھای بی بضاعت کمک                             ً               بردارند ھدايت کرده و مستقيما  نيز به خانواده

 نمايد.می
   
چھل باب پرورشگاه در سراسر کشور ايران  )٢۴٩٩( ١٣٣٩آغاز سال  در

بوسيله اين انجمن تأسيس شده و يا در شرف تکميل بوده است که ھر يک 
شته و دارای مساکنی برای صد تا دوھزار طفل داداری يکگنجايش نگاه

ھا خوراک و مسکن و وسايل بھداشت و کارمندان است. در اين پرورشگاه
دکان فراھم است و با مھربانی و نوازشی که برای اطفال خردسال تحصيل کو

  شوند.ز ھر چيز ضرورتر است تربيت میا
  

بنظر من آن نشاط و تندرستی که در سيمای اين کودکان آشکار است نشان 
دھد که در تربيت و پرورش آنھا طرق صحيح اتخاذ شده است. می

شوند دارای صحت و سالمت که اين کودکان از پرورشگاه خارج میھنگامی
اندازی اگرفته و به قدر خود پسای را فراند و ھر يک ھنر و حرفهکامل

توانند زندگانی اجتماعی خويش را با اعتماد و دارند و با اين کيفيت می
  شناس و خدمتگزار باشند.ان آغاز کنند و برای کشور افرادی وظيفهاطمين

  
تمان و فراھم ساختن وسائل برخی از افراد نيکوکار ايرانی نيز برای ساخ

اند و شک نيست که در آينده نيز از داشته ھا سھم بسزائیاين پرورشگاه
يز با ھای الزم دريغ نخواھند کرد. برخی از بانوان خيرخواه ايرانی نکمک

کنند و اطمينان دارم که ھر سال عده ھا خدمت میطيب خاطر در اين دستگاه
  ر افزايش خواھد يافت.اينگونه بانوان نيکوکا
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ھای خارجی کودکانی را ز خانوادهھای ايرانی و برخی ابسياری از خانواده
  اند.ھا به فرزندی پذيرفتهاز اين پرورشگاه

  
ايم جسم و روح کودکان يتيم اتخاذ کرده من از اين رويه که برای پرورش

ای اينکه کنم و آرزو دارم که سياحان خارجی و مردم ايران برمباھات می
ر گردد اندک وقتی پروری و خدمت به انسانيت نيرومندتعقيده آنھا در نوع

را به بازديد اين مؤسسات صرف کنند و با اين کودکان و کسانی که پرورش 
  اند آشنا گردند.با گشادگی خاطر به عھده گرفته داری آنھا راو نگاه

  
يد به بھای ارزان در ام که در کشور داروھای جدمن ھمواره در پی آن بوده

ھمين جھت بوسيله بنياد پھلوی و دسترس افراد کشور قرار گيرد و از 
                                    ً                        سازمان شاھنشاھی خدمات اجتماعی مشترکا  ترتيبی داده شده است که 

رخانه داروسازی را که بيش از چھار ميليون دالر مقدمات تأسيس يک کا
  .ھزينه خواھد داشت در حومه تھران فراھم کنند

  
يک اختن دارو کاری کامال فنی و تخصصی است مقرر است که چون س

شرکت خارجی  در مدت ده سال اداره آن را به عھده بگيرد و در آن مدت 
ه کارخانه مزبور نيز به تربيت متخصصين و مديران ايرانی برای ادار

  بپردازد.
  

ای از تاکنون ھمه ساله به دستور من کنگره )٢۴٩١( ١٣٣١از سال 
پزشکی خصص ايرانی برای مبادله افکار و اطالعات بھداشتی و پزشکان مت

                                                      ً        و اتخاذ تصميمات الزم در مسائل مورد ابتالی عمومی و مخصوصا  بھداشت 
در رامسر  )٢۴٩١( ١٣٣١گردد. اولين کنگره در سال ھمگانی تشکيل می

بوسيله ملکه افتتاح گرديد و از آن به بعد نيز ھمه ساله کنگره مزبور در 
ھا اتخاذ شود و بسياری از تصميماتی که در اين کنگرهتشکيل میرامسر 

  شده از طرف دولت به مرحله اجرا درآمده است.
  

معاينه يکی از تصميمات کنگره آن است که قبل از ازدواج شوھر بايد مورد 
قرار گرفته و گواھينامه بھداشتی دريافت دارد. ديگر آنکه کليه کودکان و 

ماری سل ريوی بوسيله اشعه ايکس تحت معاينه دقيق آموزگاران از نظر بي
ر گيرند و برای اينکه کارمندان مسلول بتوانند با آسودگی خاطر به قرا

بودن پرداخت  معالجه بپردازند تمام حقوق آنھا در حين مداوا و بستری
  شود.
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از طرف بنياد پھلوی برای کنگره پزشکی ايران يک دبيرخانه دائمی تشکيل 
نرانی ھای کنگره پزشکی و سخکه مأمور چاپ رساالت و گزارش يافته است

پزشکان و تصميمات متخذه و توزيع رايگان آنھا بين کليه پزشکان و ساير 
 مندان است.عالقه

  
المللی بنياد ج علم و ادب و ايجاد تفاھم بينبرای تشويق فرھنگ و تروي

با قيمت  پھلوی به ترجمه شاھکارھای ادبی شرق و غرب و فروش آنھا
ابھی نيز برای بھترين تأليف ھای معتنمناسب اقدام کرده و ھر سال جايزه

ھا که در آن سال انتشار و ترجمه کتب ادبی و تاريخ و علوم و ساير رشته
ھای با ارزش و ست. ھمچنين بمنظور ازدياد فيلميافته اختصاص داده ا

ھای فارسی ن فيلمتقويت صنعت جوان فيلمبرداری در ايران به تھيه کنندگا
مالی نموده و نسبت به تقليل عوارض ھای و ساختمان سينماھای جديد کمک

سينما اقدام و وسائلی فراھم آورده است تا معلمين و کارگران بتوانند باقيمت 
  آنھا استفاده کنند. نازلی از

  
ام که عوائد حاصله ازھمين کتاب نيز برای کمک به بنياد پھلوی دستور داده

  نگاه نشر و ترجمه کتاب اختصاص يابد.به ب
  

شھناز وابسته به بنياد پھلوی ھمه ساله برای تشويق جوانان کانون جوانان 
ن ھای دسته جمعی و تشکيل اردوھای تابستانی و نظائر آبه فعاليت

  پردازد.می
  

المللی دانشجويان با شرکت اولين اردوی بين )٢۴٩۵( ١٣٣۵در سال 
در  آمريکاخاورميانه و ساير کشورھا از جمله سيزده دانشگاه مختلف 

تسھيالت الزم برای ايجاد  )٢۴٩۶( ١٣٣۶رامسر تشکيل يافت و در سال 
  اولين اردوی دانشجويان دانشگاه تھران فراھم گرديد.

  
آھنگی را که چندی بود متروك مانده بود نياد پھلوی نھضت پيشھمچنين ب

انگردی و جلب سياحان به وجود ای بنام جھ     ً                    مجددا  احياء نموده و مؤسسه
و از اين راه به شناساندن تمدن بزرگ باستانی ايران به ايرانيان آورده است 

  نمايد.و خارجيان کمک می
  

اورزی و رفاه روستائيان در ھای بنياد پھلوی در بھبود وضع کشفعاليت
فصل بعد، ذکر خواھد شد. اميدوارم بنياد پھلوی بزودی بصورت يکی از 

ه آن نسبت به ساير ت بزرگ خيريه جھان درآيد. و اگرچه سرمايمؤسسا
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مؤسسات خيريه دنيای غرب خيلی محدود است ولی دامنه عمليات و 
  ن افزوده گردد.ھای آن ھرسال توسعه يافته و بر تنوع خدمات آفعاليت

  
الذکر سازمان شاھنشاھی خدمات اجتماعی که در بين پنج مؤسسه فوق

لوی المنفعه و تحت سرپرستی شاھدخت اشرف پھمسومين مرکز امور عا
ای در تأمين بھداشت عمومی در کشور انجام داده و است خدمات شايسته

اه و در معاضدت با اقدامات دولت تاکنون بيش از ھفتاد و سه درمانگ
ھای مختلف مملکت تأسيس نموده است که به بيمارستان در شھرستان
  ٤٩صاص دارند.بضاعت اختدرمان رايگان مردم بی

  
اين سازمان در شھر دزفول، مبارزه دامنه دار و  )٢۴٨٨( ١٣٢٨در سال 

نمونه مانندی بر عليه بيماری تراخم آغاز کرد و در طی مدت سه سال و 
ھائی که در اين شھر ک ميليون بيمار در درمانگاهنه ماه فعاليت بيش از ي
يش از تأسيس اين معاينه و درمان قرار گرفتند. پ تأسيس يافته بود تحت

از  ٪٢۵از اھالی آن شھر به بيماری تراخم مبتال و  ٪٩۵ ً ا  درمانگاه تقريب
  آنان نيز به ھمين جھت از نعمت بينايی محروم بودند.

  
آموزان مبتال به تراخم از دانش ٪٩٠تقريبا  در پايان سال اول اين مبارزه

در خوزستان از ساير مبتاليان شفای کامل يافتند و اين بيماری  ٪٣۵ و
      ً                                                         مداوما  تقليل پيدا کرده است. سازمان شاھنشاھی برای تعليم و تربيت 

قدم شده و در آموزشگاه مخصوصی که در تھران برای اين نابينايان پيش
آموزان نابينا را بارويه مخصوص بريل که برای شمنظور بنا کرده است دان

دسته موزيکی دارند که کند. اين نابينايان بينايان متداول است باسواد مینا
ھای دشوار شرقی و غربی کند و آھنگيک دانشجوی کور آن را رھبری می

ای بود که وسائل مجانی نوازند. اين سازمان اولين مؤسسهرا بخوبی می
اکنون برای مبارزه وسيع با بيماری کچلی تھيه نموده و ت پرتونگاری را

  ريق مداوا کرده است.را از اين ط بيمار ٣۵،٠٠٠بوسيله برق بيش از 
  

                             ً             از يک نوع قرص خوراکی که جديدا  در انگلستان  )٢۴٩٩( ١٣٣٩در سال 
رود آزمايش به عمل آمده ساخته شده و برای معالجه اين مرض به کار می

 بخش بوده است.ايران در مداوای اين مرض رضايت و نتيجه آن در
  

                                                            
 تاکيد شاھنشاه به مسئله حقوق انسان ھا، درمان، پروشگاه، آموزش و دارو سازی و تامين - ٤٩

انه مھر و روحيه بشردوستی آن رادمرد است که مردم بی به اين تفصيل نش رفاه برای مردم 
  صاف به آن توجھی نکرده اند.ان
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سازمان شاھنشاھی ھای اھم کردن دارو با قيمت ارزان يکی ديگر از ھدففر
است و در نيل به آن بوسيله البراتوار ھای داروسازی خود در چند سال 

ھای ھا و درمانگاهاخير داروھائی ساخته است که به رايگان بين بيمارستان
دھم بھای کند و مازاد آنھا را نيز به يککان مجاز توزيع میتابعه و پزش

ای نيز ھمچنين داروھای عمدهرساند. معمولی در بازار آزاد به فروش می
            ً                                    کند که مجانا  و يا با قيمت بسيار نازلی در اختيار از خارج خريداری می

 گيرد. سازمان در ظرف سال داروھای موجود خود را بهنيازمندان قرار می
و راه آھن و اتومبيل به  کند و بوسيله ھواپيمابندی میای بستهنحو شايسته

رساند و از آنجا به نقاط دورافتاده کشور می ھامراکز سازمان در استان
يابد مايه شود. اين اقدام که بطور مداوم و روزافزون انجام میفرستاده می

  کمال خوشوقتی و مسرت خاطر من است.
  

امر خانه داروسازی که قبال ذکری از آن رفت افتتاح شود ھنگامی که کار
دست به د و بيماران تھیتھيه داروی فراوان و ارزان به نفع مردم نيازمن

  آوری توسعه خواھد يافت.نحو شگفت
  

ھا ھا و بيمارستانبضاعت به درمانگاهسازمان برای رساندن بيماران بی
ھای نقدی به بيماران از کمکوسايل نقليه رايگان دارد و عالوه بر آن 

ن                               ً                فروگذار نيست و پزشکان را مجانا  به منازل بيمارا مستمند و خانواده آنھا
دھد. اين دارد و کودکان فقير را تحت مراقبت پزشکی قرار میاعزام می

سازمان اولين آموزشگاه پرستاری را با يک برنامه کامل سه ساله  تاسيس 
مقررات مربوط به استخدام کودکان در  کرده است و دولت را در اجرای

ھای کند و با تأسيس آموزشگاهفی و نساجی ياری میصنايع قالی با
 -ھای مختلفی مانند نجاری ای، فقرا و مردم ناتوان را به حرفهرفهح

کارھای الکتريکی و کفاشی  -مکانيکی  -آھنگری سر مسگری  -کشی لوله
  سازد.آشنا می

  
بضاعت نيز از وظايف و حمايت نوزادان و محصلين بیکمک به مادران فقير 

ی برای که در دانشگاه تھران خوابگاھخصوص سازمان است چنانم
آيند فراھم ساخته ھا به تھران میبضاعت که از شھرستاندانشجويان بی

  است.
  

بازديد زندانھا و دلجوئی از زندانيان و دستگيری و مساعدت با آنان که 
ھای مخصوص برای معالجه سر آمده و تأسيس درمانگاهمدت حبس آنھا به 

از برنامه کار  سانی که به مواد افيونی و الکلی معتاد ھستند قسمتیک
ھای مستقيمی که از طرف اين سازمان به سازمان است و عالوه بر کمک
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شود عده زياد ديگری را به ساير مؤسسات ھزاران نفر از افراد معتاد می
کند و بوسيله ی دريافت کمک مساعدت و راھنمائی میو دواير دولتی برا

ردم را به انجام ھای آموزشی عموم مھای راديوئی و نمايش فيلمرنامهب
  نمايد.خدمات اجتماعی تشويق و تحريض می

  
يکی از مؤسسات وابسته به سازمان شاھنشاھی خدمات اجتماعی سازمان 

رگاه و يک خيريه واالحضرت اشرف است. اين مؤسسه يک شيرخوا
درسه ھنرھای زيبا، يک کودکستان، يک دبستان، يک دبيرستان، يک م

بضاعت داير کرده و به کودکان بیکارگاه نساجی و يک درمانگاه 
       ً                                                         ومخصوصا  به مادرانی که وسيله نگاھداری فرزندان خويش را ندارند کمک 

کند. مؤسسه ديگری که وابسته به سازمان شاھنشاھی است جمعيت می
ت. اين ی يونيسف (صندوق سازمان ملل برای تعاون کودکان) اسايران

ھای غذائی مدارس نامهجمعيت در توزيع شيرمجانی و کمک به اجرای بر
دولتی برای نيازمندان و کودکان و تربيت بھياران کوشش فراوان مبذول 

  دارد.می
  

سازمان شاھنشاھی خدمات اجتماعی گذشته از انجام وظايف ويژه خود به 
و کودکان کر  دين مؤسسه خيريه ديگر نيز مانند مؤسسه حمايت يتيمانچن

، مؤسسه بھداشت روحی، ھای تناسلیو الل ، انجمن مبارزه با سل و بيماري
انجمن حمايت حيوانات ونظاير آن کمک مادی و معنوی نموده و با آنھا 

 نمايد.ھمکاری و اشتراک مساعی می
  

ھای باھمت و بلندنظر ايرانی و شرکت برای من مايه مباھات است که افراد
ی از وقت و ثروت خويش را به اين گونه خدمات خير مختلف سھم مھم

دارند و به ساير افراد کشور و بسياری از مردم متمکن روف میمص
دھند. اين سرمشقی در انجام وظايف اجتماعی و خدمت به نوع می

القی و وجدانی را ھا برای کسانی است که دموکراسی و مبادی اخسرمشق
که خرسندی خاطر و مسرت حيات در ياری  داننددارند و نمیاز نظر دور می

   ً                                                  وصا  طبقه افتاده و ناتوان است و اگر اينان از اين حيات نوع و مخصھم
تمتع و لذتی ببرند زندگانی خود آنھا نيز با مسرت معنوی و شادی روحانی 

مات اجتماعی وابسته به قرين خواھد  بود. چھارمين سازمان عمده خد
ادران و کودکان است. اين انجمن بطور کلی دستگاه سلطنت انجمن حمايت م

داری کودکان يتيم بضاعت و نگاهفظ و حمايت زنان باردار بیموظف به ح
  وپيدا کردن خانواده برای قبول آنھا است.
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صل بايد آزمايش و تجربه و اجرای االمنفعه به اعتقاد من در خدمات عام
با اين استدالل که ھا مورد توجه باشد. من رقابت معقول بين سازمان

ور بازرگانی معمول باشد و در امور دواير گويند رقابت بايد تنھا در اممی
ھيچوجه موافق نيستم و چه بھتر دولتی و وابسته به دولت مرعی نگردد به

وايان و که چندين مؤسسه خيريه وابسته به مقام سلطنت در کمک به بين
يگر نباشند، با يکديگر رقابت مستمندان به شرط آنکه مانع پيشرفت کار يکد

ما کمک به ھموطنان و کودکان محروم و ناتوان کنند زيرا ھدف اساسی 
ھا بيشتر شود ھدف و نظر خير ما بھتر تأمين است و ھر چه اين قبيل کمک

  خواھد گرديد.
  

خود را جای مادری بگذاريم که  در اين قبيل موارد بھتر است ھر يک از ما
دت و دستگيری است و اگر اين مادر چندين پناھگاه کودکش محتاج به مساع

ملجأ داشته باشد اطمينان خاطرش بيشتر خواھد بود زيرا اگر مأموری با و 
وی ھمدردى نکرد مأمور ديگر و مؤسسه ديگر ھست که دست استمداد به 

  وی دراز کند.
  

اند الزم بود چون اين مؤسسات خيريه تعدد يافتهبا وصف آنچه گفته شد 
رای شاھنشاھی آھنگ گردد و از ھمين جھت شوليت آنھا با يکديگر ھمفعا
بار ايم که ھر پانزده روز يکآھنگی بين مؤسسات خيريه را تأسيس کردهھم

به رياست وزير دربار شاھنشاھی تشکيل شده و در اجرای ھدف مزبور 
  نمايد.کوشش می

  
شاھی را ای مذکور نه تنھا نحوه ھم آھنگی مؤسسات خيريه شاھنشور

ھای مؤسسات مزبور فعاليت آھنگ ساختنکند بلکه در زمينه ھمبررسی می
ھای داخلی و خصوصی و مقامات و موسسات با دولت و افراد و شرکت

اند در فصل آينده قيمتی که به ما کردهھای ذیخيريه خارجی که درباره کمک
ورای مزبور دارد. شواھد رفت مطالعات و اقدامات الزم معمول میذکری خ

ھای يد سلطنتی بين سازماننيز موظف است که درباره نحوه تقسيم عوا
ھای نوين خدمات اجتماعی مختلف و تخصيص مبالغی برای برنامه

به تشکيل آموزشگاه  )٢۴٩٨( ١٣٣٨اظھارنظر کند. اين شورا در سال 
ران که اولين آموزشگاه نوع خود در کشور است خدمات اجتماعی در تھ

  توفيق يافت. 
  

خود را به تشويق و ترغيب  اميد من آن است که اين شورا در آينده توجه
افراد نيکوکار خاصه بانوان جوان برای خدمات اجتماعی مبذول داشته و 

 شايسته به انجام برساند.اين وظيفه بسيار مھم را به نحو 
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و  د را نسبت به مفھوم واقعی دموکراسی اظھارداشتهدر اين فصل نظر خو
ر نظر من مفھوم ام اين نکته را روشن سازم که دموکراسی دسعی کرده

ھای متنوع است. اما دموکراسی تنھا بسيار وسيعی دارد که شامل فعاليت
لکه يک نوع فلسفه زندگانی عبارت از يک سلسله فعاليت و اقدام نيست ب

لسفه برای ھيچ فرد يا اجتماعی ھرگز آسان نبوده وصول به اين فاست. 
روشی است که  است. اما اين فلسفه در عين دشواری و پيچيدگی بھترين

بشر بدان پی برده است. بنابراين برای ما ايرانيان که در طريق وصول به 
ه ھمواره اين نکته داريم فرض است کدموکراسی واقعی گام برمی

ه برای رسيدن به اين منظور تحمل ھر العين خويش قراردھيم کنصب
 دشواری سھل و سزاوار است. ما تاکنون مسافتی بزرگ از اين راه را

کنم اکثريت مردم از مفھوم واقعی ايم و از ھمين جھت تصور میپيموده
ت سريع در دموکراسی آگاه شده باشند. ما ايرانيان بايد خواھان پيشرف

عين حال نبايد از نظر دور بداريم  وصول به ھدف دموکراسی باشيم ولی در
که وصول به دموکراسی سياسی و اقتصادی و اجتماعی نيازمند زمان و 

ھای افراد است و اين تربيت و تعليم عقلی و منطقی مردم و تطبيق خواسته
جتماعات است کار محتاج توجه به ارزش اخالقی و حس وفاداری افراد و ا

د کشور به ھمکاری و معاضدت با يکديگر تر آن است که افراو از آنھا مھم
حيط آزادی بيش از پيش معتقد و آشنا باشند. برای اينکه ملل و افراد در م

تر از حد ھای خود ادامه دھند ناگزير حدودی ھست و اگر سريعبه پيشرفت
ذھن ما رخنه يابد به معقول پيش برويم و يا ناشکيبائی و بدبينی در 

آرزومند آن ھستيم نخواھيم رسيد. ولى اگر ميل ھای پرارزشی که ھمه ھدف
شيم بدون شک شديد به اصالح و ترقی را با صبر وحوصله توأم داشته با

بخش خواھد داشت. ھدف ما معين و راه ھای رضايتمساعی ما نتيجه
وشش و مجاھدت وصول به آن پيش ما باز است و شک نداريم که اگر درک

  اھيم رسيد.کوتاھی نکنيم به آن ھدف عالی خو
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 فصل نهم

  آينده اميدبخش كشاورزي
  

راجع به کشاورزی  در آغاز اين فصل بايد به اين نکته اشاره کنم که آنچه
ايران نگاشته شده بر سبيل توجه به ظواھر طبيعی نيست بلکه يکی از 

بحث قرار گرفته است. شرح مھمترين عوامل زندگی ملت در آن مورد 
ھای ايران و آداب و رسوم روستائيان را دهزيبائی و مناظر طبيعی دھک

اند نگاشتهتوان در کتب متعددی که اغلب آنھا را جھانگردان خارجی می
بخش ھستند ھا ھر چند حاوی مطالبی دلپذير و لذتمطالعه نمود. اين کتاب

ا از مسائل مھمی که در پيش ما ولی گاھی ھم به نظر من توجه خواننده ر
  سازند.است منحرف می

  
ما ايرانيان نيز در اين مورد کوتاھی کرده و به حوائج واقعی کشاورزی 

و در گذشته اغلب به نکات کلی و منفی در ايم خود توجه شايسته نداشته
انگيز اين راه اکتفا کرده و در مجالس و محافل تنھا درباره وضع اسف

وضاع ايم ولی اگر کسی برای رفع اين ايان بسط مقال دادهزندگی روستائ
گذرانديم و يا جست در جواب وی يا به سکوت میای اساسی میراه چاره

ائی که با يکديگر ارتباط کامل نداشت به نظرھای کوچک و پيشنھادھ
ايم و حقيقت اين است که ملت ايران برای توسعه و پيشرفت پرداختهمی

  ر مثبت ومعقول و با نقشه صحيح انجام داده است.کشاورزی کمتر کا
  
روز درميان ملت ايران برای اصالح وضع کشاورزی جنبشی محسوس ام

بسيار است و از ھمين جھت در پديد آمده است که برای من مايه شادمانی 
پردازم که بنظر من ما را به وصول اين فصل به ذکر مالحظات ونکاتی می

  مر فالحت کمک خواھد نمود.به ھدف غائی و کلی در ا
  

ع سرشار نفت و ميزان توليدات دراين رشته چون کشور ما دارای مناب
ران اصوال کنند که کشور اي                              ً        بسيار قابل توجه است مردم عموما  تصور می

يک کشور توليد کننده نفت است. ولی اين تصور اشتباه محض است زيرا 
    ً                    ريبا  چھار برابر توليدات امروز ھم ميزان محصول ساليانه کشاورزی ما تق

رفه فالحت از ھزاران سال پيش مھمترين حرفه نفتی ساليانه ما است و ح
      ً        تقريبا  سه ربع مردم ايران بوده و ھنوز ھم در درجه اول اھميت است زيرا 

جمعيت ايران به زراعت مشغولند و جز در قسمت کوير و غير مزروع 
ھای برای کشت و زرع زمين اند وکشور در قصبات و قراء ايران پراکنده
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شود که بشنوند در گاھی مايه اعجاب خارجيان میوسيع در اختيار دارند و 
که ھر يک  قريه و دھکده  وجود دارد  ۴۵،٠٠٠کشور ايران در حدود 

  معموال از بيست تا سيصد نفر سکنه دارد.
  

نی کشاورزی نه تنھا محصوالت گرانبھائی عايد ايرانيان ميکند، بلکه زندگا
ر نفتی ومنابع طبيعی بخشد، زيرا با وجود ذخائما را کيفيتی مخصوص می

ديگر قسمت اعظم ثروت کشور در دست خود مردم و ويژه دھقانان و 
افراد با ھمت و پشتکار ايران نيز از ميان دھقانان روستائيان ماست. 

برخاسته و نيروی توليد و آداب و رسوم آنھا به کشور و طرز زندگانی ما 
  روح و امتيازی ديگر بخشيده است.

  
يشتر به طرف تجدد صنعتی با طرق معمول در جھان تمدن ھر چه در ايران ب

شود بيشتر احساس میھای ما به کارگران خوب پيشرفت نمائيم نيازمندی
کنند. قسمتی و قسمت عمده اين احتياج را کشاورزان و روستائيان تأمين می

زی اشتغال دارند محصول خويش را خواھند از آنھا نيز که به کار کشاور
ھای جمعيت روزافزون کشور را مرتفع کنند و ھم به نيازمندی افزود تا ھم

برای خدمت در ارتش نيز چشم طور ميزان صادرات کشور بيافزايند. ھمين
اميد بيشتر به سوی روستائيان است که ھم مردمی ھوشمند و چابک و 

  ٥٠ی آنان زياد است.جسورند و ھم نيروی مقاومت بدن
  

شود و سی درصد آن کشت و زرع می ده درصد از مساحت کشور وسيع ما
يزرع است که مراتع و در حدود ده درصد جنگل و بقيه فعال بيابان لم

ھای وسيعی که داريم بزودی بر مساحت اراضی ميدوارم با اجرای طرحا
  بکاھيم. يزرع کشورقابل کشت و زرع بيافزائيم و از وسعت صحاری لم

  
ام. متنوع ايران اشاره نموده در فصل اول اين کتاب به محصوالت و غالت

شود از ميان غالت مختلف گندم و ذرت و ارزن در ھمه جا کشت و زرع می
تر گندم است که قسمت عمده آن به شکل نان از حيث مقدار از ھمه مھمو 

 دھد.قوت غالب اھالی کشور را از غنی و فقير تشکيل می
  

ر اختيار نانوايان گندم را دولت از زارعين خريده و با قيمت ارزان د
دھد تا نان ارزان تھيه کنند و به حد وفور در دسترس خصوصی قرار می
  ان اندک است بگذارند.مردم که درآمدش

  
                                                            

سه سال پس از چاپ باشد که » انقالب سفيد شاه و مردم«ھمين بند کوچگ ميتواند بنياد  -  ٥٠
  اعالم شد...  ١٩۶٣اين کتاب در سال 
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سازد و با محصول گندم ايران احتياجات کنونی ما را از ھر جھت مرتفع می
توان به کشاورزان نمود مصرف افزايش قيمت جنس میتشويقی که بوسيله 

                                              ً       احتياج جمعيت روزافزون کشور از محصول داخلی قطعا  تأمين نان مورد 
  خواھد گشت.

  
ی تغذيه چھارپايان و صدور به خارج به عمل جو نيز در اکثر نقاط ايران برا

آيد و اين محصول در نقاط خشک کشور نيز قابل کشت است زيرا ريشه می
  رود که به رطوبت برسد.آنقدر به اعماق زمين فرو میآن 
  

ھای مجاور بحر خزر که دارای آب فراوان است به دست نيز در استانبرنج 
کند و ھم به خارج صادر میآيد که ھم مصارف داخلی را تأمين می
  ٥١شود.می
  

به ھمان نسبت که سطح زندگی در ايران باال رفته ميزان مصرف قند و 
شکر ھم ازدياد پيدا کرده است و از ھمين جھت با آنکه اينک سالی بيش 

شود فقط يک ھای داخلی ساخته میتن قند چغندر در کارخانه ١٠٠،٠٠٠از 
کنيم بايد دو ثلث ديگر را از خارج وارد  گردد وثلث احتياج کشور تأمين می

ديم صنعت قندسازی را توسعه دھيم و کشت و زرع نيشکر را ولی درصد
احياء                                                ً ھای متمادی که در خوزستان متروک مانده بود مجددا  نيز پس از قرن

کنيم و نيشکر با مقادير زياد به عمل آوريم و ديری نخواھد گذشت که از 
وردی که ه خارج نخواھيم داشت زيرا مطابق برآلحاظ قند و شکر نيازی ب

به عمل آمده ممکن است در خوزستان از نيشکر سالی يک ميليون تن شکر 
  به دست آورد.

  
                      ً حصول ساليانه آن تقريبا  شود ولی مچای در تمام سواحل بحر خزر کشت می

به اندازه يک ثلث احتياجات ماست. ازدياد محصول چای دشوار نيست و 
  است.برای نيل به اين منظور به عمل آمده اقداماتی 

  
ھای مجاور بحر خزر و آذربايجان توتون و تنباکو با مقادير زياد در استان

شکل  شود که گذشته از تأمين مصرف داخلی مقداری ھم بهکشت می
  گردد.سيگارت صادر می

  
آيد که عالوه بر رفع پنبه نيز در بسياری از نقاط کشور ايران به عمل می

شود. اقسام رج از کشور حمل میحتياجات داخلی مقدار زيادی ھم به خاا
                                                            

ی نابود شده است و برنج آمدن رژيم فاسد و تبھکار اسالمی، ھمه کشاور پس از برسرکار -  ٥١
  و گندم و ديگر دانه ھا از کشورھای بيگانه خريداری ميود.
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رويد و محصول ميوه و بادام و پسته در تمام نقاط کشور با فراوانی می
ر معتنابھی کشمش و بادام وپسته و ساليانه بقدری است که ھر سال مقدا

ير                 ً                           ھای نباتی مخصوصا  کتيرا که در تھيه دارو و سامقادير زيادی از صمغ
  شود.خارج صادر می مصارف شيميائی بسيار مفيد است به

   
که تعداد گوسفند در در اقتصاد ايران سھمی مھم دارد چنان ٥٢تربيت مواشی

 آمريکاکشورھای متحده کشور بيش از نصف مجموع عده گوسفند تمام 
  ھا بز و ديگر مواشی نيز اضافه بر اين تعداد وجود دارد.است و ميليون

  
گيرد استفاده قرار میر اين مواشی برای تغذيه عمومی مورد گوشت و شي

                                         ً                  و پشم و پوست آنھا در صنايع مختلف و مخصوصا  در صنعت قاليبافی 
کننده قالی است بلکه رود. کشور ايران نه تنھا  صادرکشور به کار می

ساليانه مقدار زيادی پشم خام و پوست بره که در جھان شھرت مخصوص 
  کند.ه به خارج صادر میدارد و چرم و رود

  
ھای اتومبيل رو و راه آھن در کشور ھنوز در ايران داث راهبا وجود اح

ھای خراسان و شود و در استانبرای حمل و نقل بار از االغ استفاده می
          ً                                                  ستان عموما  شتر که به بردباری معروف است وسيله حمل و نقل است. بلوچ

ير چادرنشين کشور بسيار شير و گوشت و پوست شتر برای افراد عشا
رود از کاالھای و پشم شتر نيز که برای تھيه پارچه به کار میپرارزش است 

  رود.پر ارزش به شمار می
  

است که قسمت  آمريکاھای ايران به وسعت استان ميسوری مساحت جنگل
ھای شمالی سلسله جبال البرز در حاشيه بحر اعظم بسيار انبوه آن در دامنه

 اگروس واقع شده است.ھای زھای سلسله کوهديگر در دامنه خزر و قسمت
  

ھای مناطق ھائی کوچک که پر از درختدر ناحيه خليج فارس نيز جنگل
بات و دھات ايران شود. عالوه بر آن در قصگرمسير است يافت می

شود که در ھای تبريزی و بيد و چنارھای بزرگ به حد وفور ديده میدرخت
رويد و مردم اوانی میھای کوچک به فرھا و بيشهميان باغ کنار انھار و در

شوند بلکه از چوب آنھا نيز برای سوخت و نه تنھا از سايه آنھا متنعم می
ھا از قبيل ھای ايران انواع درختنگلکنند. در جساختمان منازل استفاده می

بلوط و گردو و زبان گنجشک و نارون و آلش و شمشاد و سرو و افرا و 
ھای جنگلی برای ساختن شود. بعضی از اين چوبغيره يافت می

ھای راه آھن و چوب کبريت و الوار و تخته برای در و چھارچوب تراورس
                                                            

  اسب ... چھارپايان،  گاو و گوسپند و شتر ويا  -  ٥٢
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چوب بلوط و گردو با مقادير رود و ھا و ابنيه بکار میعمارت ساختمان
گردد ولی قسمت زياد برای ساختن بشکه و اثاثيه منزل به خارج صادر می

تھيه ذغال و تأمين محصوالت ساليانه چوب کشور به مصرف  اعظم از
  رسد.سوخت داخلی می

  
اين حقيقت تلخ را بايد ناگفته نگذاشت که ما ايرانيان در قرون متمادی به 

يمی که قسمت عمده اراضی کشور را پوشانده بود ھای عظاتالف جنگل
           ً ات و مخصوصا  انديشی آنھا را چراگاه حيوانپرداخته و بدون توجه و عاقبت

ھای جوان مجال نمو و پرورش پيدا ين ترتيب نھالايم و بدبز قرار داده
ای غلط و نامطلوب برای تھيه ھيزم و ذغال اند. ھمچنين با رويهنکرده

بھای جنگل را به ھدر داده و نواحی وسيعی ھای گرانز چوبمقادير زيادی ا
شمال در قطع اشجار  ايم و ھرچند در جنگلھایاز کشور را عريان کرده

گونه ھای ديگر از نظر نداشتن وسيله حمل ونقل ھيچاز جنگلايم افراط کرده
  ايم.ای ننمودهاستفاده

  
ل مشھود گرديده است. اما امروز اين وضع تغيير کرده و آثار احياء جنگ

کند ھا که زير نظر وزارت کشاورزی انجام وظيفه میدر سازمان بنگاه جنگل
بنگاه مسئله توليد  صصين خارجی تغييراتی داده شده و اينبا کمک متخ

ذغال و ساير محصوالت جنگلی را بصورت صحيح و مناسبی درآورده 
  است.

  
ھای نفتی به ساختن بخاریوصی نيز صھای دولتی و خھا و کارخانهسازمان

اند و برای گرم کردن منازل و آشپزخانه و غير آن بجای ارزان اقدام کرده
ھا استفاده سوخت از اين بخاریی سابق که در آن ذغال يا ھيزم میھامنقل
و ساير ھائی را که از جنگل برای تراورس شود. از طرف ديگر چوبمی

کنند و يا زير د شيميائی اشباع میبرند يا بوسيله موااشياء به کار می
دھند تا بر استحکام و دوام آن افزوده شود. بنگاه فشارسنگين قرار می

شود ھا قطع میھا صدور چوبھائی را که بدون رعايت اقتصاد از جنگلنگلج
ھائی که از جنگل کم ،ممنوع ساخته و در اثر ازدياد وسايل نقليه مردم کم

قرار گرفته است دست کشيده و احتياجات کشور بيش از حد مورد استفاده 
  سازند.ھای بکر و دوردست مرتفع میرا طبق قواعد صحيح از جنگل

  
شيالت سواحل دريای خزر و خليج فارس منابع مھم محصوالت دريائی 

ز شيالت ميالدی ناصرالدين شاه امتياز استفاده ا ١٨۶٧کشورند. درسال 
د و او نيز در بنادر مھم دريای خزر بحر خزر را به يک نفر تبعه روس دا

روسيه   ١٩١٧به ايجاد مراکز صيد ماھی پرداخت. پس از انقالب سال 
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ھای خصوصی روسی ايران امتياز صيد ماھی را به يکی از شرکتدولت 
ھای خصوصی واگذار نمود ولی چون دولت شوروی در مقام تصرف شرکت

             ً             تا اينکه بعدا  طی قراردادی  سی برآمده بود انجام اين منظور متوقف ماندرو
  شرکت مشترك شيالت ايران و روس با سرمايه متساوی تشکيل گرديد.

  
داد در عمل به ضرر ايران بود و از ھمين جھت پس از انقضای اما اين قرار

سال در ھمان ديگر تجديد نگرديد و  )٢۴٩١( ١٣٣١مدت مقرر در سال  
توليد وفروش داخلی و شيالت بحر خزر را ملی کرديم و اکنون امور 

               ً                                                 صادرات آن تماما  در اختيار شرکت ملی شيالت است که روز به روز ميزان 
   ً                                                وصا  درقسمت خاويار و ماھی خاوياردار که در تمام گيتی کار خود را مخص

  دھد.شھرت دارند افزايش می
  

که در حدود دو شود چنانر میقسمت عمده محصول شيالت به خارج صاد
گردد و نيمی از خاويار تنھا به روسيه شوروی حمل می سوم ماھی خاويار

و قسمت بيشتر بقيه 
و اروپا  آمريکابه 
خزر رود. در بحر می

انواع مختلف ماھی 
شود که از صيد می

جمله ماھی سفيد است 
که در ايران از ماھی 

ھائی که به دريای در رودخانه خاويار بيشتر مورد تقاضا است. ھمچنين
که بسيار خوش طعم و لذيذ است به حد وفور  ٥٣آالھی قزلريزد ماخزر می
 شود.يافت می

  
ز ماھی و ساير مواد دريائی ھای گرم خليج فارس و بحر عمان نيدر آب

  برداری شده است.فراوان است که تازه از آنھا آغاز بھره
  

نسرو ماھی در بندرعباس تأسيس در دوران سلطنت پدرم يک کارخانه ک
کارخانه مجھز ديگری نيز در آنجا نصب  )٢۴٩٨( ١٣٣٨گرديد. در سال 

کارخانه            ً                                            شد و اخيرا  نيز کارخانه مخصوص منجمد کردن سريع ماھی و يک
ھای صيد شده در آنجا به کار افتاده است. سازی برای نگھداری ماھیيخ

ماھيگيری خليج فارس به  ھایاينک طرحی در دست اقدام است که کشتی
ند و بر تعداد وسايل نقليه زمينی آن حدود افزوده وسائل نوين مجھز گرد

                                                            
٥٣  - Trout is the common name for a number of species of freshwater fish 

belonging to the genera Oncorhynchus  
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ز آنجا به نقاط شود تا حمل و نقل و توزيع ماھی تازه و ساير مواد دريائی ا
  تر انجام  پذيرد.ديگر کشور سريع

   
ھای سردخانه ويژه حمل ھر چه شبکه راه آھن توسعه يابد بر عده واگن

ھای بزرگی ساخته يخچال شود و در تمام مراکز پرجمعيتماھی افزوده می
خواھد شد که مواد غذائی دريائی و ساير مواد فاسدشدنی در آنھا نگاھداری 

  شود.
  

تری به عمل برداری کاملنخواھد گذشت که از درياھای ايران بھرهديری 
يد است بدست خواھد آمد و مثال علف دريائی که برای تغذيه حيوانات مف

ر فصل بعد از آن سخن خواھد رفت و خواھيم آورد و نفت زيردريا که د
  مرواريد و ساير مواد دريايی استخراج خواھد شد.

  
که چندی است توجه مرا به خود جلب کرده  يکی از مواد غذائی دريايی

شود و پروتئين فراوان نوعی آرد است که از ماھی خشک کرده تھيه می
ونسکو کشاورزی و غذائی سازمان ملل متحد و موسسه ي دارد و مؤسسه

اند. اين آرد را از يک قسم ماھی خرد با قيمت مصرف آن را تصويب نموده
توان آن را به و طعم ماھی ھم ندارد و میکنند و بو بسيار نازلی تھيه می

بضاعت داشت و برای تغذيه افراد کمھا نگاهنقاط دوردست حمل نمود و مدت
  استفاده قرارداد.مورد 

  
ھا و به خاطر داشت که ھر چه منابع جنگل با وصف آنچه گفته شد بايد

درياھای ايران را توسعه دھيم باز کشاورزی در کشور ما در درجه اول 
اھميت قرار دارد و امکانات توسعه آن از ھر سرچشمه درآمد ديگر بيشتر 

برداشته شود اصالح که بايد است و برای اجرای اين منظور نخستين قدمی
  وضع مالکيت ارضی است.

  
ھای مزروع کشور در دست پنج نوع مالک يعنی مالکين روز زمينام

است و دسته  خصوصی، اوقاف، دولت، امالک سلطنتی و خرده مالکين
  پردازند.         ً                          اخير شخصا  به کشت و زرع اراضی خود می

  
اند. اظھار ايران                  ً                      مالکين خصوصی تقريبا  صاحب نصف اراضی مزروع 

شان با يکديگر ساحت امالکنظرھای کلی نسبت به مالکين ايران که م
متفاوت است و نسبت به اجرای وظائف وجدانی و ملی نيز با ھم اختالف 

توان گفت معدودی از آنھا که از سی معقول نيست ولی میدارند بنظر من 
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ايرند از يکی دو کنند و بعضی از آنھا رؤسای قبايل و عشنفر تجاوز نمی
  وصی دارند.سه پارچه تا چھل و متجاوز از آن ملک خص

  
شود متعلق به قسمت عمده اراضی و امالکی که به طرز ناپسنديده اداره می

قه معموال در امالک خود نيستند و توجھی به مالکين بزرگ است. اين طب
کشت  آبادانی ملک خود يا بھبود وضع کشاورزانی که در آن امالک به کار

را بدست مباشرين و زرع مشغولند ندارند، بلکه اداره امور امالک خود 
رحمی بسيار کشاورزان و روستائيان را زير فرمان نمايند که با بیواگذار می

پردازند و از غيبت اربابان خود که تعدی و اعتساف می خويش کشيده و به
گرمی مشغولند به تفريح و سر آمريکااغلب در تھران و يا در اروپا و 

  کنند.سوءاستفاده می
  

شوند که به وظيفه اجتماعی خويش استثناء يافت میالبته مالکينی بطور 
جتماع ھستند ھای ارفته اين طبقه از مالکين طفيلیوقوف دارند ولی رويھم

که ذکرخواھد شد دوران نعمت و ناز و سروری آنان در شرف زوال که چنان
 است.

  
فوق قسمت ديگر از مالکين معمولی ھستند که ھر يک مالک بر خالف طبقه 

           ً                                            اند و غالبا  در ھمان قراء با کشاورزان و روستائيان زندگی ند قريهيک يا چ
بين ھستند ولی اکثريت خويشتن کنند و ھرچند بعضی از آنھا خودپسند ومی

نشان  مندی را                                               ً          آنھا در رفاه حال روستائيان و خانواده آنھا غالبا  کمال عالقه
ھا و هدھند و اغلب با طيب خاطر زمين برای ساختمان آموزشگامی

کنند. اکثر دھات و قراء آباد کشور متعلق ھا و مساجد اھداء میبيمارستان
  به ھمين مالکين کوچک است.

  
آمار صحيحی از مساحت امالک  و اراضی موقوفه در دست نيست، ولی 

ر ايران بطور ابدی وقف به احتماال بيست درصد از اراضی مزروعی کشو
گونه امالک اکثرا به عھده ره اينامور خيريه و مذھبی است. توليت ادا

روحانيون است. ولی دولت حق دارد در کار آنان نظارت نمايد. روحانيون 
 برای تمشيت امور موقوفات مزبور اشخاصی را بعنوان مباشر معين      ً غالبا  
اند و بعضی ھم از حدود و با وجدان کنند که بسياری از آنھا افراد صالحمی

  کنند.استفاده میاز آن سوء اختيارات خويش خارج شده و
  

رفته در حدود ده درصد از اراضی امالک خالصه دولتی و سلطنتی رويھم
دھد. امالک خالصه دولتی عبارت از قراء و ر را تشکيل میمزروعی کشو

يف و لشکرکشی و مزارعی است که در طی قرون از طريق خريد و توق
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ت تعلق يافته است. اين پيشکشی و يا به علت بالصاحب بودن آنھا به دول
شود و دولت در آنھا امالک خالصه بوسيله کشاورزان کشت و زرع می

شود و وضع ك خالصه به وضع نامطلوبى اداره میعنوان مالك دارد. امال
ق به مالکين ھات متعلکشاورزان اين امالک از وضع روستائيانی که درد

  کنند بھتر نيست.عمده زندگانی می
  

کند با سھم مالکين ولت كه بوسيله مباشرين خود وصول میسھم مالکانه د
الصه را به خصوصی تفاوتی ندارد. در بعضی موارد نيز دولت امالک خ

دھد و اين مستاجرين سھم دولت را از کشاورزان وصول اشخاص اجاره می
  نمايند.می
  

آور است زيرا مستاجرين دولت رای کشاورزان بسيار زياناين رويه ب
ای به آبادانی ملک ندارند و يگانه توجه آنھا به نفع شخصی ه عالقهگونھيچ

دولت و کشاورزان آن است  خودشان است. بھترين طريق حفظ منافع حقيقی
  که اين امالک بين خرده مالکين تقسيم شود.

  
که پدرم خريداری کرده و به شخص  ھا و قرائی استامالک سلطنتی ديه

شود. بطوريکه در بنياد پھلوی اداره می من تعلق دارد، و اينک بوسيله
                       ً                 ام عايدات اين امالک صرفا  در امور خيريه و فصل پيش اشاره کرده

گردد و نسبت به آنھا برنامه وسيعی در شرف اجرا المنفعه صرف میعام
امالک مزروعی ايران که در حدود است که به آن اشاره خواھد رفت. بقيه 

ل زرع کشور است به کشاورزان خرده بيست درصد از مجموع اراضی قاب
مالك تعلق دارد. در بعضی موارد قطعاتی از اراضی اطراف يک قريه و در 

ديگر تمام اراضی يک يا چند قريه به کشاورزان تعلق دارد و برخی 
کند اتصاال بر تعداد اين می طور که برنامه تقسيم امالک توسعه پيداھمان

  ردد.گکشاورزان خرده مالک افزوده می
  

که در پيش گفته شد از ھمان موقع اشتغال به تحصيل به وضع چنان
کردم و ھر روز فکر شديد می انگيز کشاورزان ايران احساس نگرانیاسف

گرفت و باالخره پس از عزيمت پدرم از بھبود زندگانی آنھا در من قوت می
  نمودم.ران بموجب  فرمانی تمام امالک مزروعی خود را به دولت واگذار اي
  

منظور من از اين اقدام آن بود که دولت آن امالک را با توجه به بھبود 
قرر داشتم که عايدات حاصله مھمين جھت  و به وضع کشاورزان اداره کند

  به امور خيريه و به نفع کشاورزان عادی کشور من صرف شود.
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ھائی به من رسيد که دولت عايدات امالک را ديری نگذشت که گزارش
کند و يک لایر از اين عوائد برای امور پرداخت حقوق کارمندان می صرف

نديشه بسيار مصمم گشتم امالک را ماند. بنابراين پس از اخيريه باقی نمی
ان از دولت پس گرفته و با شرايط ساده و آسان به کشاورزانی که در ھم

 امالک به امر زراعت مشغول بودند بفروشم.
  

رسد و دريافتم که اگر حسن نيت به نتيجه مطلوب نمی اما اين امور تنھا با
ی آنھا خواھد تنھا زمين بين روستائيان تقسيم شود بر وخامت وضع زندگ

افرود و شرط موفقيت برای خرده مالک مانند يک کشاورز عادی  آن است 
ھا ھای فنی بشود. در اثر اين انديشهمالی و ھم راھنمائیکه به او ھم کمک 

آمد که با وجوھی که از فروش زمين و امالک اختصاصی به به نظرم 
بتواند به شود بايد بانکی تاسيس کرد که آوری میکشاورزان جمع

ھای الزم ديگر اند وام بدھد و کمکروستائيان که تازه صاحب زمين شده
  بنمايد.

  
فرمانی مشعر بر تقسيم و فروش بيش از دو ھزار  )٢۴٩٠( ١٣٣٠در سال 

بانک  )٢۴٩١( ١٣٣١ادی از امالکم صادر نمودنم و در سال قريه و آب
شود تشکيل نده میعمران و تعاون روستايی را که معموال بانک عمران خوا

ين دادم و در ھمان سال تقسيم قراء و قصبات متعلق به بنياد پھلوی در ورام
که در فصل پنجم اشاره کردم ديری چنانواقع در جنوب تھران آغاز گرديد. 

ز اين اقدام نگذشته بود که مصدق برنامه تقسيم اراضی را متوقف ساخت ا
که تا اواسط نامه دنبال شد چنان                       ً             اما پس از سقوط وی مجددا  اجرای اين بر

ھکتار زمين مزروعی بين  ٢٠٠،٠٠٠بيش از  )٢۴٩٧( ١٣٣٧سال 
  نفر روستائی تقسيم گرديد. ٠٠٠،٢۵

  
ری است که در کشوری برنامه تا آنجا که من اطالع دارم اين نخستين با

شود که وجوه حاصله از فروش اراضی تقسيم امالك به نحوى اجرا می
شود تا به مصرف تقويت بنيه مالی ک عمران ريخته می     ً        مجددا   به بان

برسد. از نظر تازگی اين اقدام،  اندکشاورزانی که تازه صاحب زمين شده
اين عمل بمنظور آن بوده  برای بعضی سوءتفاھم ايجاد شده است که شايد

است که اراضی نامرغوب و بی حاصل به قيمت سنگين به فروش برسد. 
اند که شايد غرض اصلی از ايجاد بانک ديشه غلط افتادهبرخی نيز به اين ان

نظر ھم که به اعمال ای از مردم تنگهعمران تحصيل منافع بوده است. عد
اند که در اين کار علتی د، پنداشتهنگرنو کردار انسانی جز با بدبينی نمی

  نھانی بوده است که برای آنھا نامعلوم است.
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در ايران تازگی دارد الزم است طرز اجرای  چون فکر من در تقسيم امالک
رای اين برنامه آن است آن بطور کامل و دقيق آشکار گردد: مرحله اول اج

برداری باشد بھره که اراضی به قطعاتی که از لحاظ اقتصاد کشاورزی قابل
اش يعنی به مساحتی که محصول را برای معاش يک کشاورز و خانواده

مين متخصص و خبره شودکفايت کند تقسيم می ّ                  . قيمت ھر قطعه بوسيله مقو                          
دد از قيمت روز کمتر است. گرشود و معموال قيمتی که تعيين میمعين می

اراضی به کشت و  عمال در آن سپس قطعات مزبور فقط به کشاورزانی که
بازان شود و فروش اراضی به مالکين و سفتهزرع مشغولند فروخته می

        ً           شديدا  ممنوع است.
  
يد در اين نکته تأکيد شود که منظور من از اين برنامه آن نيست که امالک با

به اشخاص واگذار کنم زيرا از نظر روانشناسی و رابطه  خود را به رايگان
  اقدامی به عقيده من نتيجه مطلوب نخواھد داشت.علت و معلول يک چنين 

  
قيمت از  بجای يک چنين اقدامی، اراضی مزروع با بيست درصد تخفيف 

بھای زمين را در  رسد و کشاورزان تازه مالک،تعيين شده به فروش می
پردازند و بانك برای تأمين به بانک عمران می اليانهبيست و پنج قسط س

سال اول ساليانه معادل يک درصد بعنوان حق  مخارج اداری در پانزده
کند. بانک عمران به شکل يک مؤسسه غيرانتفاعی العمل دريافت می

لایر است که نصف آن پرداخت  ٩٧،۵٠٠،٠٠٠أسيس شده و سرمايه آن ت
                                  ً ن قسمتی از سرمايه اين بانک را شخصا  که مباوجود آنگرديده است. 

گذاری که در اين بانک سرمايه ام ولی نه من ونه کسان ديگریپرداخته
  کنيم.ای از بانک دريافت نمیاند ھيچگونه سود يا منفعت يا بھرههکرد

  
العملی گردد باضافه حق                               ً        اطی که از خريداران اراضی متدرجا  وصول میاقس

شود که گيرد سرمايه بانک را افزايش داده و موجب میمیکه به بانك تعلق 
تر شوند آمادهاورزانی که مالک اراضی میاين مؤسسه برای کمک به کش

 . گردد
  

انک عادی، چون نظر من اين بود که بانک عمران بجای اينکه مانند يک ب
ای برای خدمات اجتماعی                           ً      ھای معامالتی بپردازد منحصرا  مؤسسهبه کار
    ً                                                       طبعا  در چند سال اول شروع به کار متحمل ضررھای ھنگفتی گرديد. باشد 

رر و افزايش بنيه مالی آن برای کمک به کشاورزان برای جبران اين ض
اينک  ھای بازرگانی گرديد ووارد فعاليت )٢۴٩۶( ١٣٣۶بانک در سال 

کند ھای اشخاص را قبول کرده و حساب جاری برای مشتريان باز میسپرده
دھد. منافع اين عمليات آنقدر بوده است که ی معمولی بازرگانی میھاو وام
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دھد افزوده ھائی که به کشاورزان میصاال بر ميزان وامبا وصف آنکه ات
  ھای سابق نيز جبران گرديده است.شده است، ضرر

   
در حدود يک سوم از اراضی مزروع امالک  )٢۴٩٩( ١٣٣٩واسط سال تا ا

ه مالک تقسيم گرديد و تا دوسال ديگر نصف پھلوی بين کشاورزان خرد
برداری است بين  مستعد بھرهبقيه اراضی قابل زرع اين امالک که عمال

ساير کشاورزان تقسيم خواھد شد و در ضمن اين مدت برای قابل زرع 
شود تا در آن کتار ديگر از امالک شخصی من اقدام میساختن ھزاران ھ

  ماده باشد.موقع برای تقسيم بين کشاورزان آ
  

ران البته سرعت در امر تقسيم اراضی بايد با استعداد و امکانات بانک عم
                                                          ً      در اعطای وام به کشاورزان متناسب باشد و اين نکته بايد مؤکدا  خاطر 

ه برای کشاورزان تازه مالک وسائلی نشان شود که تقسيم اراضی بدون اينک
دارند چيزی جز زحمت فراھم باشد که حداکثر استفاده را از زمين خود بر

  ونگرانی برای آنھا به وجود نخواھد آورد.
  

ھائی که با نظارت کند، وامانک عمران به کشاورزان میھائی که باز کمک
ھای نک تاکنون وامتر است. اين بانمايد از ھمه مھمخود به آنھا اعطا می

راتی کوچکی به کشاورزان خرده مالک جديد داده است و عالوه بر آن اعتبا
رسد داده و با تشکيل که منافع آن بطور غير مستقيم به کشاورزان می

ای ھا امکانات تازهی تعاونی روستائی و تأمين سرمايه آن شرکتھاشرکت
  راھم ساخته است.برای اخذ وام و ساير تسھيالت برای کشاورزان ف

  
ه بانک عمران تاکنون عده زيادی تراکتور و کمباين خريداری نموده و ب

حفر عده زيادی چاه عميق اقدام کرده و بيش از صدھا تن جوان روستائی 
ر آلمان برای فراگرفتن فنون نوين کشاورزی اعزام داشته است. را به کشو

م شاه آباد در يازده      ً                                       اخيرا  به کمک مادی بنياد پھلوی قريه جديدی بنا
نطقه کيلومتری شھر ساری بوسيله کشاورزان و خانواده آنھا که در آن م

ھا در اند احداث گرديده و ھر يک از اين خانوادهبه کشاورزی مشغول بوده
 ١٢٠اند. بانک عمران نيز در حدود ای شدهيه مزبور صاحب خانهقر

  ه سايرين داده است.ديگر ساخته و اعتباراتی ھم بدستگاه خانه کوچک 
  

گرديده است. اداره در روستاھا و قصبات تقسيم شده صدھا کالس اکابر داير 
عمران وزارت کشور مأمورين ورزيده در امور دھات را بعنوان دھيار به 

الک تقسيم شده اعزام داشته است تا برای تکميل آبادانی و عمران اين ام
ھا و فراھم آوردن وسايل ا و جادهھقراء اقداماتی از قبيل ساختن آموزشگاه
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و بھبود وضع کشاورزی به  بھداری وتعليم روستائيان به امور بھداشت
  عمل آورند.

  
ن آغازھا که تمام اين عمليات به منزله آغازی بيش نيست ولی از آ

سرانجامی نويدبخش در پی دارد. عوامل مختلفی از جمله ايجاد روحيه جديد 
رزی تازه و اطالعات جديد درامر زراعت و فراھم ساختن وسايل کشاو

ميزان محصول خويش را بطور  موجب شده است که کشاورزان تازه مالک
رز و متوسط در حدود بيست درصد افزايش دھنده و ھمين مسئله دليل با

ای منطقی و آشکاری است که برنامه من در تقسيم امالک شخصی برنامه
من اين برنامه تقسيم امالک گذشته معقول بوده است. از اين گذشته به فکر 

تر و ای ديگران نتايجی مھماز افزايش ميزان توليد و ايجاد سرمشق بر
 تر داشته است.درخشان

  
توان در کشور ايران برای کشاورزان کند، که میاجرای اين برنامه ثابت می

يک مرز و بوم زندگی نوينی به وجود آورد که ھم برای خود و خانواده 
يان موجب رضايت و خرسندی باشد و ھم ملتی در اين کشور زندگی روستائ

  آينده ايمان داشته و بر فعاليت خويش متکی باشد.کند که به 
  

ان تقسيم اراضی خالصه دومين قدم مثبت در اصالح وضع کشاورزی اير
دولت تھيه وسائل کار و مساعدت مالی به کشاورزانی است که از طريق 

اد خرده مالکين قرار خواھند گرفت. قانون تقسيم تقسيم آن اراضی در عد
به تصويب مجلس شورای ملی و  )٢۴٩۴( ١٣٣۴اين اراضی در سال 

احی                                                      ّ توشيح من رسيد ولی چون اراضی مزبور بطور دقيق و صحيح مس  
نشده بود اجرای اين قانون به تأخير افتاد. برای تسريع در ايجاد وسايل 

به ارتش دستور دادم که در کار  )٢۴٩٧( ١٣٣٧تقسيم امالک در سال 
احی اراضی مزبور با مسئولين امر کمک  ّ                                    مس  کنند و در نتيجه از اواخر  

تقسيم ھمان سال کار تقسيم اراضی به جريان افتاد. طبق ھمان روشی که در 
امالک شخصی من مقرر شده بود مالکين و سفته بازان حق خريد و تصرف 

ر به کشاورزانی است که درقسمت اراضی مزبور را ندارند و اين حق منحص
  اند.کوچکی ازاراضی به امر زراعت مشغول بوده

  
فروش اين اراضی نيز مانند اراضی سلطنتی با شرايط بسيار ساده صورت 

شود. بانک در بيست و پنج قسط ساالنه پرداخت می گيرد و بھای آنمی
اونی ھای تعکشاورزی نيز با اعطای وام به روستائيان و تشکيل شرکت

ار ای در حسن اجرای اين برنامه به عھده دارد. انتظروستائی سھم عمده
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صد رود که در نتيجه اجرای اين قانون اراضی خالصه دولت بين يکمی
  سيم گردد.ھزار خانوار کشاورز تق

  
ام چون در حدود نصف اراضی مزروعی کشور بطوريکه قبال اشاره کرده

وضع کشاورزی و استفاده از  متعلق به مالکان خصوصی است اصالح
ين مرحله اصالح مالکيت ھای موجود بيشتر متوجه آنھا است و سومفرصت

ارضی ايران ھمين امر است. تا چند سال پيش اگر با مالکين خصوصی 
شدند ولی آمد بسيار خشمگين میاز تقسيم امالک وسيع به ميان میسخن 

اند که با اصول مسلم دا کردهاخيرا عده کثيری از آنھا به اين نکته توجه پي
نيست. بعالوه در ايران با  عدالت اجتماعی وضع آنھا قابل تحمل و دوام

ی گذاری ديگر کسی به داشتن اراضھای جديد برای سرمايهايجاد رشته
بسيار وسيع و چندين پاره ملک، آن رغبت سابق را ندارد و به شمار آمدن 

آورد. قديم را به وجود نمی جزو طبقه مالك آن منافع و شأن و تشخص
ھای فرسوده قديمی را در                             ً          چون اکثر مالکين بزرگ که غالبا  ھمان شيوه

ايل جديد برند با به کار افتادن وسبرداری امالک خود به کار میکشت و بھره
ھای ھنگفتی درامالک خود به کار اندازند به اين نکته توجه بايد سرمايه
گذاری در صنايع و امور بازرگانی که در ايران با اند که با سرمايهپيدا کرده

  منافع بيشتر خواھند داشت. سرعت در حال توسعه است
  

ی که در برنامه من در تقسيم اراضی تنھا به اين منظور نبود که کشاورزان
خواستم اين امالک به کار کشت و زرع مشغولند از آن متنفع شوند بلکه می

که بعضی از آنھا در يز سرمشقی باشد چناناين اقدام برای مالکين عمده ن
  ند.اصدد فروش امالک خويش برآمده

  
اين نکته بر من مشتبه نيست که مالکين بزرگ تنھا با سرمشق و ديدن 

تر در اين مورد به کنند و بايد اقدامات جدیض نمینمونه فکر خود را عو
  عمل آورد.

  
ميزان اراضی مزروعی  برای اين منظور قانونی گذرانديم که به موجب آن

رند محدود شده که يک نفر و يا يک دسته مشترکا در مالکيت خويش دا
است و ھرچه اضافه بر آن داشته باشند بايد به فروش برسد. دولت در اين 

دھد، يعنی قطعات بزرگ امالک و کار دالل و واسطه را انجام می فروش ،
نمايد طعات کوچک تقسيم میکند و آنھا را به قجا خريداری میاراضی را يک

روشد. در بعضی موارد فو با شرايط آسان به کشاورزان خرده مالک می
ھای متعلق به دولت نيز ممکن است بجای پرداخت پول نقد سھام کارخانه

مالکين داده شود تا به اين طريق ھم از فشار مالی که به دولت ناگزير  به
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ھای دولتی به اشخاص تقال کارخانهآيد کاسته بشود و ھم در امر انوارد می
يران از لحاظ سياسی و ھای خصوصی تسريع گردد. کشور او شرکت

مردم اقتصادی و اجتماعی بطور محسوس در حال پيشرفت و ترقی است و 
من بيش از اين تحمل نخواھند کرد که ببينند عده معدودی مالک  کشور

ن کشاورز که بسياری بزرگ بعنوان ارباب بر جان و مال و سرنوشت ھزارا
. از ھمين نظر عالوه دکنند مسلط باشناز آنھا در نھايت بينوائی زندگی می

بر تقسيم امالک خالصه و سلطنتی در نظر است که امالک وسيع اشخاص 
شود ولی م تقسيم کنيم و ھرچند قيمت عادالنه اين امالک پرداخته میرا ھ
الکين بزرگ اگرچه ثروتمندند ھيچوجه از اين تصميم عدول نخواھد شد. مبه

ھای اکثريت ملت برابر خواستهدانند که در ولی عده آنھا معدود است و می
 تاب مقاومت نخواھند داشت.

  
اوضاع زندگی روستائيان و بسط دومين نيازمندی بزرگ ما در بھبود 

ٔ                                          کشاورزی در ايران توسعه  تعليمات روستائی است. در فصل بعد راجع به                       
يت بطور کلی سخن خواھد رفت و در اينجا فقط به ذکر مسائلی تعليم و ترب

با آنکه آزاد ساختن شود. مخصوص به امر زراعت است پرداخته میکه 
بجا است ولی يک کشاورز  کشاورزان از چنگال مالکين عملی ضروری و

مستقل بايد راه اداره امور خود را بخوبی بداند و چون کشاورزی در ايران 
ا وسائل و فنون نوين مجھزتر خواھد شد بايد طرز به کار روز به روز ب

ھای کشاورزی را فراگيرد و خالصه آنکه ن و نگاھداری ماشينانداخت
اداری و کارھای فنی فالحت کشاورزان ما بايد به اقتضای زمان به امور 

  کامال آشنا باشند.
  

خاصی  برای اين منظور به بسط و توسعه تعليمات کشاورزی در ايران توجه
ه به دانشگاه که در دانشکده کشاورزی کرج وابستمبذول شده است ، چنان

تن دانشجو به کسب تعليمات نوين کشاورزی اشتغال  ۵٠٠تھران در حدود 
ا که دوره آن چھارسال است و طبق اصول جديد تدوين ای ردارند و برنامه
يار زيبا و ای بسکنند. دستگاه علمی اين دانشکده که در نقطهشده طی می

توسعه است تا بتواند  مصفا در چھل کيلومتری تھران بنا شده پيوسته رو به
ھزار تن دانشجو را داشته و وسائل تحقيقی علمی وعملی آن گنجايش يک

راھم باشد. گذشته از دانشکده کشاورزی کرج دانشکده از ھر حيث ف
و پيوسته  کشاورزی شيراز نيز به کار تعليم علمی و فنی کشاورزی مشغول

  در حال توسعه و تکميل است.
  

دبستان  ٢٠٠ای کشاورزی و در حدود حرفه امروز دوازده دبيرستان
ما عمليات  ھای پنجم و ششم آن به روستازادگانروستائی داريم که در کالس

شود. اميدوارم بتوانيم تعليمات ابتدائی و متوسطه کشاورزی تعليم می



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------„‰‡ ---------------------> 
 

ھای علمی يم و در عين حال آموزشگاهکشاورزی را در ايران توسعه دھ
ھای نوين زراعت و تا روستائيان کشاورز روشکشاورزی نيز داير نمائيم 

سن و سال اصول فنی و طرز اداره امور زراعتی را بدون در نظر گرفتن 
و يا سابقه تحصيالتی بياموزند. ترديدی نيست که با اين طريق حتی 

کار خود را بھبود ببخشند. اين  توانند طرزسواد ھم میکشاورزان بی
ه تلويزيون يعنی تعليمات سمعی و بصری ھا در اندک مدتی بوسيلبرنامه

  نوين به مقام اجر گذاشته خواھد شد.
  

ھای ما کافی نيست کشاورزی برای رفع نيازمندیاما اين برنامه تعليماتی 
ا جمعی و اصول ھمکاری و دستياری رو کشاورزان بايد طريق کار دسته

نی و ساير ھای عمرابياموزند و با ھمسايگان خود در ايجاد و اجرای طرح
المنفعه محلی و تعاون روستائی سھيم و شريک گردند. انجام اين امور عام

جمعی و ھمگانی ی است زيرا در ھر جا کار دستهمنظور نيازمند رھبر
پذيرد.  گيرد بايد رھبرانی آن را اداره کنند تا با درستی انجامصورت می

روستائی بايد  معاضدت و اطاعت نيز از شرائط مھم موفقيت است و افراد
گونه امور از ميل شخصی خويش به نفع مقاصد ھمگانی صرفنظر در اين

 کنند.
  

ليمات فنی و اصول رھبری و آشنائی به امور عمومی برای اشاعه تع
تعاون داری ضروری است تا مردم را برای کمک و اقدامات بسيار دامنه

ن تشکيل قانو )٢۴٩۵( ١٣٣۵ودستياری يکديگر آماده بسازد. در سال 
شورای قصبات به تصويب مجلس شورای ملی رسيد که برای شوراھای 

قرر کرده است که مالکان پنج درصد مزبور شخصيت حقوقی قائل شده و م
از عوايد خود را به شورای قصبه بپردازند. بعالوه به شوراھا حق تحصيل 

تی اده شده است. متأسفانه تاکنون بعضی از مالکان بزرگ از مسئوليوام د
طور که از اند و ھمانکه در اين قانون برای آنھا مقرر است اعراض کرده

تناع دارند از پرداختن اين صدی پنج ھم پرداخت ماليات بر درآمد ام
  کنند.خودداری می

  
بسياری از آنھا  با وصف آن اکثر مالکان مفاد آن را محترم شناخته و

از اين قانون و مقرراتی  کنند      ً                              مخصوصا  کسانی که در قراء خود زندگی می
ھای مھم در امور کشاورزی است پشتيبانی که موجب بھبود و پيشرفت

  اند.کرده
  
                              ً              دار اجرای اين قانون است تقريبا  در بيست ھزار نگاه عمران که عھدهب

وستائی را به فن اداره امور دھکده به تشکيل شوراھا پرداخته و صدھا ر
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ھزاران طرح عمرانی محلی را به مورد اجرا گذاشته کشاورزی آشنا کرده و 
  و در ايجاد صدھا شرکت تعاونی روستائی کمک و مساعدت نموده است.

  
اما با وصف مساعی بسيار و اقدامات گوناگونی که از طرف بنگاه مزبور 

نکرده است و بنظر من برای  به عمل آمده ھنوز اين امور از سطح تجاوز
تر نيست که بودجه مختصر کنونی اين اين ثمربخشآينده کشور اقدامی از 

و با بنگاه را به ده برابر افزايش دھيم. در تمام قراء ايران مردان قوی 
ھائی را که طبق روش دموکراسی کشی ھستند که راھنمائیپشتکار و زحمت
يرفتارند و ھزاران نفر روستائی ھستند شود با جان و دل پذدر کار آنھا می

اداره امور کشاورزی را دارند، ولی اکثر برای اين وظايف تعليم که استعداد 
ط به توسعه تعليمات فنون اند و بروز و نمو استعداد آنھا منوو تربيت نيافته

  مربوط به مديريت کارھای فالحتی است.
  

به بھبود زراعت محلی  ھای مربوطروستائيان کشور ما برای انجام طرح
شود ھای دولت و آنچه در محل يافت میدستگاه ھا و تعاليم فنیخود به کمک

ر احتياج               ً                                        . ھمچنين غالبا  برای تھيه مواد اوليه و وسايل و اسباب کانيازمندند
به سرمايه دارند و به اعتبارات ديگر نيازمندند که بموجب مقررات قانون 

ميسر است ھرچند که فعال مبلغی که  شورای قصبات فراھم ساختن آن
توان فراھم کرد خيلی مختصر است. تجربه ثابت کرده بموجب قانون می

ان قرار است که اگر وسائل و عواملی که ذکر آنھا رفت در اختيار روستائي
گيرد خود آنھا در کمال خوبی توانائی خواھند داشت که به کشيدن راه و 

اه و درمانگاه و مسجد و حفر چاه و احداث سد و حمام و پل و آموزشگ
ای بپردازند و ھمه اين امور را ھم در فصولی ای حرفهھتاسيس کارگاه

ن وسيع است. شاانجام دھند که کار فالحتی آنھا نسبتا کمتر و اوقات فراغت
ھدف اين بود که پانصد شرکت تعاونی   )٢۴٩٩( ١٣٣٩برای سال 

ايم قسمت عمده آنھا ف تجاوز کردهھد  روستائی تشکيل يابد واينک از اين
ھای تعاونی اعتباری است که از دويست تا ششصد عضو تشکيل شرکت

يافته است. بعضی از آنھا نيز خدمات ديگری مانند نگاھداری حساب 
ی و ساير احتياجات فالحتی و نداز اعضاء خود و توزيع کود شيميائاپس

ھا در کمال خوبی ی از شرکتکنند. بعضتھيه بازار برای محصوالت اقدام می
رسانند و برخی ديگر يا شود و منافع سرشاری به اعضاء خود میاداره می

ن کنند. بطور کلی موفقيت ايطرز کارشان متوسط است و يا خوب کار نمی
ت و شايستگی فنی متصديان است و ھا منوط به طرز رھبری ولياقشرکت

فن اداره کشاورزی روز به از ھمين جھت لزوم و اھميت تربيت و تعليم 
  گردد.تر میروز محسوس
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عقيده قطعی من آن است که در کشور ايران مانند ھندوستان وساير 
ميان افراد در  کشورھای دموکراسی، تقويت و نمو حس اتکاء به نفس در

تغييری بسيار بارز و آشکار خواھد داد. اين انگيزه  زندگی روستائی عادی
ه وی نيز در ايجاد آينده خويش سھمی دارد و سازد کوی را ملھم می

تر و دورنمای يک زندگانی مرفه اتصاال در پيش ديدگان وی روشن
 ٥٤ تر جلوه خواھد کرد.درخشان

  
م و راه توجه داشته باشيم که ايجاد سدھای عظيما ھميشه بايد به اين نکته 
مستقيم  ھای عمرانی در حيات روستائيان اثر آنی وآھن و بنادر و ساير طرح
ھای وسيع برای بھبود و آبادانی کشور بسيار ندارد و ھرچند اين طرح

تر که در دھکده ھا و ھای کوچکسودمند و ضروری است ولی طرح
 شود شامل حال کسانیع اجرا گذاشته میتر به موقھايی کوچکآبادی
  شود که بيش از ديگران استحقاق کمک و مساعدت دارند.می
  

قتصاد کشاورزی ما بدان نياز فراوان دارد اعطای اعتبار سومين چيزی که ا
با شرايط منصفانه ومعقول به کشاورزان است. درگذشته روستائيان به 

معاش خود از آنھا وام بگيرند  مالکان اراضی تکيه داشتند که برای امرار
   ر خرمن آينده معموال جنسی رد نمايند.و در س

  
گرفت بسيار گزاف بود و اغلب تا ا تعلق میھای که به اين وامبھره ساليانه

رسيد و از ھمين جھت روستائی که به ادای آن توانائی پنجاه درصد می
ه زمين يا چھارپائی                  ً    ماند و اگر احيانا  قطعنداشت تا ابد مديون مالک می

  ربودند.ا در ازای دينی که داشت از چنگ وی میداشت ناگزير آن ر
  

اند، ی اين وضع ناگوار را تاحدی از ميان بردهبانک عمران و بانک کشاورز
که بانک عمران در مقابل اعتباراتی که به صاحبان اراضی توزيع شده چنان

ك در خرج آن ھم از نظر شود و باناز امالک اختصاصی سلطنتی داده می
م از نظر جلوگيری از تفريط نظارت دارد بھره بسيار نازلی حفظ منافع و ھ
ی ديگر مالک عمل شده مقرر داشته است. بھره اينگونه ھاکه برای بانک

              ً                                                 ھا اگر مستقيما  از بانک گرفته شده باشد ساليانه شش درصد و اگر از وام
  د نه درصد است.ھای اعتبارات تعاونی دريافت گردشرکت

                                                            
اور ويا متخصص ھای باختری که برخی نمايندگان آنان در پوشش مشور نگرانی ھای کش - ٥٤

برای ياری آمده بودند، تا بدانند چه طرح ھای زيرساختی در جريان پيشرفت کشور است از اين 
گرفت که ھا آگاه شده و متوجه شدند بزودی ايران در جاده تمدن بزرگی قرار خواھد  يرساختز

باھمکاری آن بالی خانمانسوز را  ١٩٧٩-١٩٧٧ين در سال خودکفايی کامل خواھد داشت بنابرا
  راب کردند.برخی عوامل داخلی بر سرما خ
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ب خود را در بسياری از نقاط کشور دائر نموده و بانک کشاورزی نيز شع
که بدون مراجعه به مرکز نسبت به پرداخت  ھا اختيار داده استبه آن
ھای اعتباری ھای کوچک اقدام نمايند و مبالغ ھنگفتی نيز بوسيله شرکتوام

. بعالوه بانک عمران و که خود تأسيس نموده به روستائيان وام داده است
رويه جديدی برای اعطای اعتبارات کشاورزی در سراسر بانک کشاورزی 
اند که در نتيجه مالکين و کشاورزان ايران دريافتهاند و کشور رواج داده

                                                   ٔ               اين دو بانک برای دادن وام و اعتبارات کشاورزی با بھره  بسيار عادالنه 
رويه فرسوده گذشته را که برای حاضرند و ھمين اطمينان به وجود رقيب، 

ھای ھنگفت معمول بوده از ميان برده و تحولی شگرف ام با بھرهدادن و
  بوجود آورده است.در کشاورزی 

  
کشاورزان خرده مالك ما استقالل عمل پيدا کنند،  آنکه با وصف اين برای

يه آنچه تاکنون بوسيله وام و اعتبار در اختيار آنھا قرار گرفته نسبت به کل
ست. از ھمين جھت ھر چه بر عده خرده احتياجات آنھا مبلغ ناچيزی بيش ني

شود بانک اند افزوده میشده مالکين که از امالک سلطنتی صاحب زمين
ھای خود برای تأمين موفقيت اين اقدام بيافزايد. عمران بايد بر حجم وام

شود بانک ھمچنين ھر چه امالک خالصه و شخصی بيشتر تقسيم می
تر سازد. ھرچند ويش را وسيعکشاورزی بايد دايره عمليات و خدمات خ

رعين داده بسيار زياد است ھای مختصری که بانك کشاورزی به زاتعداد وام
ھای ولى اين بانك در گذشته قسمت بزرگی از منابع خود را به اعطای وام

ھنگفت به مالکان خصوصی صرف کرده است که احتياج واقعی به مساعدت 
اند، در اموری ھائی را که گرفتهوام اند و در بعضی موارد نيزمالی نداشته

  اند.مصرف رسانيده        ً                         که ابدا  به کشاورزی مربوط نيست به
  

ھای خصوصی در ايران تأثير مطلوبی در امور معامالتی ازدياد عده بانک
ای ھھا نيز مانند بانکبينيم که اين بانککشور داشته است وھيچ دليلی نمی

و ساير ممالک مترقی وارد معامالت اعتبار کشاورزی با  آمريکاخصوصی 
کوچک کشاورزی ھميشه بايد دولت ھای مبالغ زياد نشوند. اما در مورد وام

گونه        ً              ھا حتما  بايد بدون ھيچگونه وامپيش قدم باشد و اين فکر را که اين
گردد به خسارت ناشی از تأخير و عدم پرداخت، به خودی خود مستھلک 

ازد. تشريفات و مخارج اداری و نظائر آن که به ھر وامی تعلق دور اند
مبلغ وام تأثيری در آن ندارد و وقتی گيرد مساوی است و کمی و زيادی می

شود مبالغ مختصری با بھره بسيار نازل به چندين ھزار نفر زارع داده می
ھرگز گيرد ا تعلق میھھائی که به اين وامتحصيل سود يا اقال جبران ھزينه

 امکان پذير نيست.
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اع البته من معتقد نيستم که کسی بايد از پرداخت يا استھالک دين خود امتن
کند ولی عقيده دارم که ھر چند تمام وام گيرندگان قروض خود را در موعد 
مقرر تصفيه کنند باز اگر منظور پيشرفت و موفقيت اين مؤسسات در 

ھزينه آنھا را ھمواره تعھد نمايد. ت بايد بخشی از خدمات اجتماعی باشد دول
يز معمول و ساير ممالک مترقی ديگر ن آمريکاکه اين روش در کشور چنان
  است.

  
                                                       ً       چھارمين احتياج بزرگ کشاورزی ما آب است زيرا ايران تقريبا  کشوری 

                          ً                          رود و مسئله تأمين آب دائما  فکر عموم را به خود مشغول خشک به قلم می
  ست.داشته ا

  
ھای کوھستان است و ھرچند اين مطلب کيفيت عمده آب کشور ما برفمنبع 

ن برف به دست آ ار آبی که از ذوبتناقض دارد ولی بايد گفته شود که مقد
ھا نيز از آب باران و ھا و کوه پايهآيد بيشتر از احتياج ماست و دشتمی

آب برف و ھای کشور بھره نيستند. مايه اصلی اغلب رودخانهبرف بی
ھای ماست که بطورکلی در داخله کشور واقعند چشمه آنھا در کوھستانسر

مصر فرق دارد زيرا آب مورد احتياج و اين وضع با کشورھای ديگر مانند 
شود که سرچشمه آن در خارج از کشور است و مصر از رود نيل تأمين می

  رود.در حقيقت آب يکی از واردات مھم مصر به شمار می
  

ا دو عامل مختلف که الزم و ملزوم يکديگرند به ر آب کشور رذخاي
ھم نتيجه کمی بردگی خاک است که ھم علت کم آبی و دھد اول آبھدرمی

ھای ما اغلب از بوته و گياه آب در مواقع ضروری است. زيرا کوھستان
شود چون به مانع برخورد عريان است و آبی که در بھار از آنھا سرازير می

ھا را شسته ھا و دشتکند و خاک کوھسارن پيدا میبسرعت جريا کندنمی
ھا و قطع راتع و چراگاهبرد. عدم توجه و استفاده نادرست از مو با خود می

کند و در نتيجه ذخائر آب ھای جنگلی نيز به اين وضع کمک میدرخت
  گيرد.کشور کامال مورد استفاده قرار نمی

  
مزروع را مشروب ھای ينھائی که زمدوم شور بودن آب است زيرا آب

کند ھمان آب باران است که در عبور از روی اراضی مقداری نمک به می
شود. بعالوه در اغلب اراضی شوره زيرزمين موجود است میآن آغشته 

که اگر بيش از حد لزوم آب در آنھا راکد بماند و زھکشی زمين به ترتيب 
رخنه يافته و به زراعت مين به سطح صحيحی انجام نيافته باشد، نمک زيرز

ای که بدين کيفيت سطح اراضی را فرا رساند.  شورهآسيب فراوان می
و ايران موجب  آمريکامتحده  بعضی از نقاط دنيا از جمله اياالت گيرد درمی
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گونه آن شده است که قسمتی از اراضی غير قابل کشت بماند. ولی اغلب اين
زرع آماده ساخت بدين طرز که برای کشت و توان دوباره اراضی را می

اندازند تا نمک موجود مقدار معينی آب از يك سمت روی اين اراضی می
ح را در خود آغشته سازد و از سمت ديگر زمين خارج شود و برای درسط

اطمينان به موفقيت ممکن است قبل از انداختن آب زمين را شيار کرد يا 
ن شايد کمتر از ھزينه آبياری کشی زميزه وسائل ديگر به کار برد. ھزينه

آن نباشد ولی خرج بسيار مفيد و بجائی است. اغلب خاک کشور ما دارای 
کشی ساده و معمولی برای حصول نتيجه ل و فرج زياد است و ھمان زهخل

ھائی که کافی است بشرط آن که آبياری صحيح در آن صورت گيرد. آبياری
کند و ھم از صدمه نمک حفظ می ھم زمين را گيرداز طريق علمی انجام می
از مباالتی معايبی ديگر در خاک راه يافته باشد اگر در گذشته در اثر بی

  ميان خواھد رفت.
  

خالصه سخن اينکه دشواری امر زراعت در ايران کمی آب نيست بلکه 
 مسئله در رساندن آب خوب در مواقع معين به اراضی مخصوص است.

 متعددی است:واری وسائل برای رفع اين دش
  

غرس اشجار و کشت نباتات و ايجاد جنگل و بيشه و حراست آنھا از  -اول 
توان از شسته شدن خاک قابل وسيله میردم است و بدينتعدی حيوانات و م

  زراعت کاست.
   

ھا است تا از جريان فصلی سيل جلوگيری احداث سد روی رودخانه -دوم 
الزم ذخيره گردد وشسته شدن خاک را مواقع شود و آب برای آبياری در 

  تخفيف دھد.
  

ا است و مرمت و توسعه و الروبی قنوات است که ويژه سرزمين م -سوم 
              ً رساند و تقريبا  آب را از منابع کوھستانی و مجاری زيرزمين به مزارع می

ھا بوسيله ھمين قنوات اراضی مزروع را ھای کوھستانھشتاد درصد از آب
  ند.کمشروب می

  
ھای عميق و استفاده از آنھا بوسيله تلمبه               ً    حفر چاه مخصوصا  چاه -ھارم چ

  برقی و يا ديزلی است.
  

گيری از تبخير و ھدر رفتن آب جويبارھا و رسيدن آب بيش از جلو -پنجم 
  ھای زير زراعت است.حد لزوم به زمين
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 توليد وسيله از تراکم وکشی است تا بدينبھبود و تکميل رويه زه -ششم 
  شوره جلوگيری شود.

  
 -مارچوبه  -چغندر  -پنبه  -ھائی مانند يونجه کشتن گياه و سبزی -ھفتم 

ھای گوناگون و طالبی و خربزه مشھور ايران که اج و علفاسفن -کرفس 
  طاقت خاک و آب شور دارند.

  
تبديل آب شور با وسائل علمی به آب شيرين برای زراعت و  –ھشتم 

  کارسازی است.
  

افزايش محصول زمين به تناسب مقدار آب مورد مصرف است که  –نھم 
  ذيال توضيح آن داده خواھد شد.

  
رود ولی گانه فوق کم و بيش در کشور ما به کار میدر عمل وسائل نه 

يک به آن ميزانی که من برای آينده کشاورزی ايران پيش بينی ميکنم ھيچ
  مورد استفاده قرار نگرفته است.

  
ھا به انی وزارت کشاورزی برنامه وسيعی برای احياء جنگلبنگلاداره ج

ی کشاورزی به کار موقع اجرا گذاشته است و در نقاطی که وسايل مکانيک
ھای قابل زراعت افتاده است کشاورزان ما به اھميت حفظ و مراقبت از زمين

  اند.توجه مخصوص پيدا کرده
   

که اينك در دست اقدام يارى ھای بزرگ آبدر فصل ھفتم به برخی از طرح
ام. بانک عمران و بانك کشاورزی و سازمان برنامه هاست اشاره کرد

مت قنوات و نصب تلمبه تخصيص داده و با ھمکاری اعتباراتی برای مر
اند. وزارت کشاورزی به راھنمائی فنی برزگران و کشاورزان ھمت گماشته

کشی و ز جديد و زهبه طروزارت کشاورزی نيز درمسائل مربوط به آبياری 
کند و توأم با زار کشاورزان را راھنمائی میکشت غالت مناسب شوره

نشکده کشاورزی کرج به تحقيق علمی و فنی در اين مطالعات و تحقيقات دا
  پردازد.مسائل می

  
ھا است مسئله تبديل آب شور به آب شيرين مورد توجه بسياری از کشور

المللی مھمی در دانشگاه تھران ينانس بکنفر )٢۴٩٧( ١٣٣٧و در سال 
ھای مناطق خشک به تشکيل گرديد و درباره ھمين موضوع و مسئله زمين

ت فنی و علمی پرداخت. امروز بعضی از شھرھای نسبتا بزرگ مذاکرا
      ً                                                  مخصوصا  شھرھای ساحلی خليج فارس مانند شيخ نشين کويت و قطر 
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کنند و اين ن تھيه میشيري بوسيله تقطير آب شور ھر روز مقدار زيادی آب
قدر شيرين است که مجبورند مقداری نمک در آن حل کنند تا طعم آب آن

  ا کند.طبيعی خود را پيد
  

بنظر من تبديل آب شور به آب شيرين از امور بسيار ضروری است و ديری 
نخواھد گذشت که اين کار با وسائل علمی توسعه شايان خواھد يافت و در 

ن آب مصنوعی برای مصارف کشاورزی و کارسازی ايرا کشورھائی مانند
  به حد وفور دراختيار مردم قرار خواھد گرفت.

  
مترين وسيله رفع مشکل کمبود آب زراعتی و ازدياد اينک بايد ديد مھ

محصوالت کشور کدام است؟ به نظر من  پاسخ اين پرسش آن است که بايد 
يازمندی کشور ما  مين نطريقه نوين کشت غالت را ترويج کرد و اين پنج

توان محصول است که با تغييرات نسبتا مختصری در رويه کشت و زرع  می
  يش داد که از ھر حيث قابل توجه باشد.قدر افزاکشور را آن

  
در حال حاضر ساليانه فقط يک ثلت از اراضی مزروعی کشور زير کشت و 

يا شيميائی  ھا نيز بدون آنکه به آن کود حيوانیزرع است. ھمين زمين
ای از کشورھای آسيائی شود و ھنوز در ايران مانند عدهبدھند زراعت می

رسانند و برای رشوه زمين مورد میکود حيوانی را به مصرف سوخت 
دھند. آالت و ابزار کشت و زرع را نيز با دست و از چوب ده قرار نمیاستفا

تيغه آن از آھن ھا معموال چوبی است که فقط سازند و گاوآھنو آھن می
اند و بوسيله االغ روی ای از آھن به تيغه چوبی وصل کردهاست يا دسته

ای ھای بحر خزر و خليج فارس گاوميش بجارهشود. در کنزمين کشيده می
گيرد. رود و عمل کشت و زرع و درو کال با دست انجام میاالغ به کار می

نزديکی دھکده روی قطعه برای جداکردن دانه گندم از شاخه که معموال در 
ای از چھارپايان را روی خرمن شود، عدهاندود، خرمن میزمين گل

ناگزير بايد ر پای آنھا خرد شود. در اين رويه کھنه ھا زيدوانند تا شاخهمی
تغييرات اساسی داده شود. ولی بايد ديد کدام رويه جديد را بايد به جای آن 

ھا افراد کشاورز را که بيشتر آنھا نتوان ميليواختيار کرد و چگونه می
سواد ھستند وادار کرد که دست از رسوم آباء و اجدادی خود ھنوز بی
 بردارند؟

   
دار ر مسئله فالحت ايران تحقيقات دامنهھا آن است که بايد دپاسخ اين سئوال

و وسيعی به عمل آيد. مثال بايد ديد چرا ھر سال دو ثلث از اراضی مزروعی 
ماند؟ علت اين امر قسمتی وان آيش بدون استفاده و معطل میکشور بعن

ت زيرا کشاورزان کمی آب ولی بيشتر نتيجه کمی مواد نيتروژنی در خاک اس
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بدون اينکه در آن کشت و زرع کنند مدت دو تا زمين را شيار نموده و 
گذارند تا مواد نباتی که چھار سال و بطور متوسط سه سال به حال خود می

ک وجود دارد پوسيده و به نيتروژن که مورد احتياج زراعت است در خا
 مايه اتالف وقت             ً آور و مخصوصا  تبديل گردد. اين رويه آيش بسيار زيان

اندک توجھی از آن بشود متروک  رع بدون آنکهاست زيرا زمين قابل ز
شود که خود مقداری ھای ھرزه میماند و رطوبت آن صرف روئيدن علفمی

خورد و باعت کميابی اين ماده الزم در خاک ژن خاک را میاز نيترو
  گردد.می
  

و رشوه در زمين است زيرا بھترين طريق رفع اين اتالف به کار بردن کود 
کود شيميائی نه تنھا مواد نيتروژنی الزم را در اندک مدتی            ً رشوه مخصوصا  

ز به                                     ً            رساند، بلکه ساير مواد ضروری و مخصوصا  گوگرد را نيبه خاک می
          ً                                               دھد. سابقا  کشاورزان ما به خاصيت گوگرد پی نبرده و استطاعت زمين می

تأمين سوخت خود از نفت استفاده  خريد کود شيميائی را نداشتند و برای
سوزاندند. با به کار بردن کود و اتخاذ رويه دند و کود حيوانی میکرنمی

ه طريق درست برای کشت و زرع مناسب ھرفصل ديگر احتياجی به ادام
مصرف نگاھداشتن زمين نخواھد بود و محصول ھر ھکتار زمين آيش و بی

  رود افزايش بسيار خواھد يافت.یو مقدار آبی که برای کشت و زرع بکار م
  

دھد ھای مقدماتی که در ايران در شرايط فعلی به عمل آمده نشان میشآزماي
درصد بر ميزان  ۵٠کاری کود کافی به مزارع برسد که مثال اگر در برنج

محصول افزوده خواھد شد. بدين جھت ساختن کود شيميايی در کشور آغاز 
يا بھای                         ً             رده مالکين بتوانند نقدا  خريداری کنندگرديده و به قيمتی نازل که خ

ھای تعاونی دريافت دارند در دست آن را با شرايط سھل و آسان از شرکت
وان کشاورزان کشور را به فوائد تگيرد. يقين دارم که میکشاورزان قرار می

  ٥٥کود شيميائی آشنا نمود و مقدار استعمال آن را به آنھا ياد داد.
  

رافشانی آماده اگر زمين را بطور صحيح برای زراعت و بذاز اين گذشته 
ھائی مانند پنبه کنند محصول آن افزايش معتنابھی خواھد يافت و در زراعت

شود ھرگاه زمين را بجای شيار با می ھای موازیو چغندرقند که در کرزه
                    ً توان محصول را تقريبا  ھای تازه شيار کنند میھای قديمی با خيشگاوآھن

                                                            
شوربختانه از زمانی که کود شيميايی درايران رواج پيدا کرد، ماليان به سفارش اربابان  - ٥٥

 ستاھا بر باالی منبر و در مسجد ھا تبليغ کردند ھرکشاورزی از کود شيطانیبيگانه خود در رو
در زمين خود مصرف کند زنش به او حرام ميشود. ھای سفيد شيطانی استفاده کند يا از اين پودر 
ن ايبه خودش ضررميزد و زمين را رھا ميکرد. »  مذھب«حت تاثير برزگر بيسواد ندانسته ت

ضی و توسعه ری از اصالحات اريکی از ترفند ھا بيگانه ھا با دست ماليان برای نابودی و جلوگي
  ست.ورزی بوده اکشا
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خم زدن زمين را با وضع ت و پنج درصد افزايش داد و اگر پس از شبيس
صحيحی برای بذرافشانی آماده کنند در ازدياد محصول تأثير ديگری خواھد 

  داشت. 
  

  
  

ھائی که بطريق صحيح آماده فعلی که بذر را با دست در زمينبعالوه بارويه 
داری است که رود سه برابر مقپاشند، مقدار بذری که به کار مینشده می

شود و تنھا با اتخاذ بوسيله بذرافشان مکانيکی روی زمين آماده افشانده می
 ٧۵،٠٠٠م و تن بذر گند ٢٠٠،٠٠٠توان درحدود ھای نوين میاين رويه

جوئی نمود. درنتيجه مطالعاتی که کارشناسان بذر جو در ھر سال صرفهتن 
کاری کشور راضی برنجاند معلوم شده است که اگر اژاپونی به عمل آورده

ايران بطور صحيح آماده شود و رشوه کافی داشته باشد و شيوه نوين 
و برابر خواھد بذرافشانی در آن معمول گردد مقدار محصول آن با سھولت د

  گرديد.
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عالوه بر آنچه گذشت در زمينی که بطريق صحيح برای زراعت حاضر گردد 
جوئی کرد: اول و طريق صرفهشود به دتوان در آبی که فعال صرف میمی

شود آنکه در زمينی که طبق اصول فنی آماده شود ھم آب کمتر تبخير می
محصول  ن با آب کمترو ھم محصول بسيار زيادتر خواھد شد يعنی ميتوا

جوئی شده برای زراعت در بيشتر برداشت و از آبی که بدين ترتيب صرفه
شود استفاده کرد. دوم ع نمیھائی که فعال در اثر بی آبی کشت و زرزمين

رود ميتوان از آنکه با اتخاذ رويه فنی جديد که در زراعت ديم به کار می
  ميزان مصرف آب کاست.

   
اند ولی رزان ما به زراعت ديم آشنا بودهاست که کشاو البته ھزاران سال

ديم کاری با وسائل ماشينی جديد داستان ديگری است و امروز ميتوان 
ر وسيع از اراضی ايران را با وسايل مکانيکی که برای کشت مساحت بسيا

و استراليا و ساير کشورھا  آمريکا                       ً             و زرع ديم در نقاط نسبتا  خشک و بی آب 
رد به زير زراعت کشيد و اراضی وسيعی که تا ده قرار ميگيمورد استفا

حال تصور ميرفت زراعت در آن مستلزم وجود آب فراوان است برای کشت 
ای از کشاورزان م با وسايل مکانيکی آماده ساخت. امروز عدهو زرع دي

ايرانی در کشت و زرع فارياب و ديم از وسايل مکانيکی جديد استفاده 
تراکتور مشغول   ۵،٠٠٠ور اينک در حدود ه در قراء کشکميکنند. چنان

ھای شود. در استانکار است و ھر روز بر تعداد اين وسايل افزوده می
      ً                                       مخصوصا  آذربايجان و کناره بحر خزر و خوزستان و بزرگ کشور 

خيز حوالی تھران تراکتورھای بزرگ و گاوآھن و غله ھای حاصلدشت
خورد و در رزی به چشم میمکانيکی کشاوکن و ساير ادوات و آالت پاک

حقيقت منظره روستائی مشرق زمين با گاوآھن چوبی ديگر در مزارع کشور 
ند و ھر چند ھنوز آالت و ابزاری که با دست کما غير متجانس جلوه می

ساخته شده مورد استعمال دارد ولی روز به روز از تعداد آنھا کاسته شده 
  کند.زايش پيدا میو آالت و وسايل مکانيکی اف

   
تعداد کثيری از محصوالت کشور ما ھنوز ھمه ساله در اثر آفات مختلف و 

ھای ھرزه و سارتی که علفرود. مثال خھای ھرزه از کف میوجود علف
سازد در حدود ھشتاد مضر به کشاورزان برخی از نقاط آذربايجان وارد می
نباتی  موذی و آفات درصد از کل محصول آنھا است. ملخ و ساير حشرات

زنند و ھرچند ھای ما لطمه و صدمه میھا و ميوهبه غالت و پنبه و سبزی
به عمل آمده است ولی در اين مورد  گونه آفاتاقداماتی برای مبارزه با اين

کارھای بسيار در پيش داريم که بايد انجام گيرد. يکی ديگر از علل کاھش 
اری از کشاورزان ما است زيرا بسيمحصوالت در ايران عدم توجه به بذر 

اند  و معموال از نوع تخم خوب وسالم جوئی کردهآنچه از سال پيش صرفه
                               ً       کنند و اين نوع بذر نامرغوب طبعا  محصول ھم نيست صرف بذر سال بعد می
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                         ً                ً                            زياد ندارد. اقدامات نسبتا  محدودی که اخيرا  در مسئله تھيه بذر مرغوب به 
ستائيان ما اينک به فراھم کردن بذر خش داده و روبعمل آمده نتايج رضايت

  اند.خوب و جوان و تنوع آن توجه مخصوص پيدا کرده
  

قطعه زمين مزروع که يکی بذر مرغوب وقتی در جلو ديدگان کشاورز دو 
و صحيح داشته و ديگری با بذرھای معمولی و نامرغوب زراعت شده قرار 

 به اھميت تھيه             ً ھده کند طبعا  گيرد و تفاوت ميزان محصول ھر يک را مشا
گونه بذر جوان و مرغوب پی خواھد برد و از ھمين جھت ازدياد اين

 ھای محسوس بسيار ضروری است.نمايش
  
ای از اصولی که شرح آن رفت در عمل پرورش درخت ميوه و پسته پاره 

گذشته و بادام و نظاير آنھا نيز بايد به مقام عمل درآيد زيرا ھرچند در قرون 
ل آوردن ميوه شھرتی بسزا داشته است ولی در طرز کشت و ايران در عم

وجود  پرورش ميوه با توجه به ترقيات فنی باغبانی عصر امروز تغييری به
نيامده و مثال در کشت انواع گوناگون ميوه و استعمال کود و سمپاشی 

ھا تاندرختان اھمال شده و در نتيجه ھر ساله ھزاران تن از محصول باغس
ھای خوب با مقادير زياد توليد ته است و با آنکه در ايران ميوهاز ميان رف

ه از خارج وارد ھائی کشود ولی باز در بازار گاھی سيب و ساير ميوهمی
  خورد.مثابه بردن زيره به کرمان است به چشم میشود و بهمی
  

دنبه ايران  مواشی ما از نژاد بسيار عالی و اصيل است مثال گوسفندان پر
ھای گوشت مطبوع و پشم عالی ھستند و پشمی که برای بافتن قالی دارای

در شرايط سختی  رود از ھمين گوسفندھا است کهگرانبھا و لطيف به کار می
  يابند که موجب از ميان رفتن گوسفندان ساير کشورھا است.پرورش می

  
که در خارج از  باوجود آن ھنوز بايد نژادھای ديگری از مواشی و طيوری

که ھم اکنون به اند، در کشور خود تربيت کنيم چنانران پرورش يافتهاي
سوئيس ای رنگ مخصوص کشور ھای گاو شيرده قھوهپرورش گله

ئی مخصوصا نوع  قرمز آمريکاايم و روز به روز بر خريداران مرغ پرداخته
تر ران بزرگھای ايمرغئی که از تخمآمريکاھای درشت مرغرنگ آن و تخم

ھا اند که نگاھداری اين مرغشود. روستائيان ما دريافتهفزوده میاست ا
ی ما بايد طبق اصول ھای خانگتر است. اما مواشی ومرغبرای آنھا بامنفعت

                                                           ً فنی تغذيه کنند و کشاورزان ما اھميت کشت جو و چاودار و مخصوصا  
برای تغذيه شبدر را که ھم موجب جلوگيری از شسته شدن خاک و ھم 

بسيار مفيد است دريابند. امروز دستگاه دامپزشکی بسيار مجھزی مواشی 
يم ولی شک نيست اکند ايجاد نمودهکه به تمام نقاط کشور ايران سرکشی می



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------„Š‰ ---------------------> 
 

ھای حيوانی بايد کوشش بيشتری مبذول ھا و انگلکه برای مبارزه با بيماری
ھای کشاورزی و داشت. وزارت کشاورزی و وزارت فرھنگ  و دانشکده

مپزشکی دانشگاه تھران و بنياد پھلوی و بانك عمران و بانک کشاورزی دا
جناس (استاندارد) و بنگاه عمران وزارت کشور و اداره توحيد اوزان و ا

وزارت بازرگانی به تحقيقات علمی و عملی در امور کشاورزی کشور و 
بعد ذکری از توسعه آن مشغولند و بعضی از مؤسسات خارجی که در فصل 

خواھد رفت با مؤسسات ما در اين خدمات ھمکاری و تشريک مساعی آنھا 
  کنند.می
  

ھائی ار کرد که کوششتوان انکبا وصف اقدامات فوق اين حقيقت را نمی
دفعه تواند اصول کشاورزی ايران را يککه در اين مورد به عمل آمده نمی

   ً       بعا  تغيير و فشار توسل جست طديگرگون کند. زيرا اگر نبايد به اعمال زور 
و يک سلسله                  ً                                 عادات کھن مخصوصا  در امر زراعت احتياج به زمان دارد

توان تا معلوم شود چگونه می داری ضرور استتحقيقات علمی و فنی دامنه
اکتشافات نوين و علمی مربوط به کشاورزی را با اوضاع و شرايط ويژه 

وجود است قريه و آبادانی م ايران منطبق ساخت و چون در کشور ھزاران
تعميم وترويج نتايج حاصل از تحقيقات علمی در تمام آن قراء کاری آسان 

امنه عمليات ما در رشته تحقيقات گذرد دنيست. با اينھمه ھر سالی که می
  کند.کشاورزی وسعت و تنوع پيدا می

  
يقه گذشته از اقداماتی که بايد برای ازدياد محصول به عمل آورد بايد طر

آوری و انبار کردن محصول اتخاذ نمائيم و ری برای جمعتبھتر و عملی
ششمين نيازمندی بزرگ کشاورزی نيز ھمين است. در اين مورد اھميت 

ھای کنسروسازی کشور که در فصل ھفتم به آنھا ايجاد سيلو و کارخانه
اشاره شد و اداره استاندارد که در بھبود کارھای صادراتی کشاورزى 

شود. با وجود اين بايد در طرز ھده دارد آشکار میتی ارزنده را به عخدم
ھای ما معمول است جمع آوری و نگاھداری غالت که اينک در دھکده

 داری به عمل آيد.ات وسيع و دامنهاقدام
  

ھفتمين نيازمندی کشاورزی ايران ايجاد طرق ارتباط و مواصالت بين 
ای گاه در دھکدهخارج است، زيرا ھرقريه دھکده ايران با جھان   ۵٠،٠٠٠

که محصولش کمی بيش از مصرف ساکنان آن باشد بتوان با به کار انداختن 
و برابر ساخت، جز آنکه محصوالت آن وسائل جديد ميزان توليد آن را د

دسترس به بازار داشته باشد، از آن اقدام نفعی متصور نيست و اگر 
الت خود ھمت ين به افزايش محصوکشاورزان ما در نتيجه اتخاد اصول نو

اند کنند ولی بواسطه موجود نبودن وسائل نقليه ھر چه درو و خرمن کرده
  ی عايد کشور خواھد گشت؟ادر ھمان دھکده فاسد شود چه نتيجه
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در فصل سابق درباره تدابير و اقداماتی که برای بسط و توسعه طرق 
 جا بمناسبتدر اين مواصالت داخلی و خارجی به عمل آمده بحث شده و

ای به اين موضوع شده است تا اھميت بسط و توسعه طرق مقام اشاره
  ارتباطی و مواصالت از نظر کسی دور نماند.

  
پردازيم و آن مسئله تغيير ھشتمين نيازمندی کشاورزان ايران می اکنون به

ھای و تحول وضع زندگانی مردم روستا است. بايد بخاطر داشت که دھکده
ھای که ذکر نام دھکدهيار دلپذيری ھستند چنانن دارای خصوصيات بسايرا

کند که با درخت محصور است ھائی را مجسم میايرانی در نظر من کوشک
آورد و گذرد وسايه و روشن مطبوع بوجود میويباری از ميان آن میو ج
ھای رنگارنگ مزين و ظروف براق مسی و برنجی بديوار ھا با قالیکلبه
ھای گوناگون است. ا پر از تاک بارور و ميوهھھا آويخته وباغقاطا

ھا راحت نشسته و زنان به گفتگو و کودکان به پيرمردان در کنار جوی
  اشتغال دارند.بازی 

  

  
سوادی بسياری از روستائيان ھميشه با آنکه من از بينوائی و بيماری و بی

 مردم کمتر خطر گرسنگیام ولی بايد اعتراف کرد که اين نگران بوده
ھای مغتنم و اند و سادگی و بی آاليشی حيات برای آنھا نعمتداشته

           ٔ  مشخصاتی ويژه   ھا کيفيت ونشينگرانبھائی بوده است. زندگانی دھکده
خويش دارد. اساس و واحد اجتماعی اين روستاھا خانواده است و 

نند شھرنشينان ھا و روابط اجتماعی افراد بسيار طبيعی است و مامعاشرت
  ظاھری نيست. رسمی و
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شود که تربيت قسمت بزرگی از ايام حيات روستائيان صرف پرورش می
  آن است.نباتات و درختان و مواشی و کودکان شامل 

  
ھای ايران را مردم ديگر کشور من بدون شک زندگی روزانه دھکده

سال را در دانند چرا که مردان بيشتر ايام حادثه و ساکن و متأنی میبی
شود به دھکده بازگشته و گاھی ذرانند و ھمينکه ھوا تاريک میگمزارع می

روند و در قھوه خانه آنجا فنجانی چای نوشيده و به خانه و بستر می
گشايند. روزھای جمعه که روز سحرگاھان با اولين بانگ خروس چشم می

کشند و چپق میروند و يا در پرتو آفتاب نشسته آسايش است يا به مسجد می
آسايند. گاھی يکی از آنھا در گر ھوا گرم باشد زير سايه درختان میو يا ا

يا شرح  باب وضع ھوا يا محصول يا مشکلی که برای وی پيش آمده
گويد و مسافرت دوستی که به اماکن متبرکه به زيارت رفته است سخنی می

وھران خود به کشتزار ھا باتفاق شافزايند. زنديگران نيز کلمه ای بر آن می
روند و يا در خانه مانده به آشپزی و شست و شو و مواظبت کودکان و می

ثر نقاط ايران در کار پردازند. در فصل زمستان که در اکبافی میيا قالی
تر و بی جنب شود چرخ زندگی روستائيان آھستهکشت و زرع وقفه پيدا می

ده آنھا روند و خانواخانه میگردد. مرد ھا اغلب به قھوهو جوش تر می
  مانند.ھای کوچك خود می     ً        عموما  در خانه

  
آورد ولی آرزوی ھرچند اين طرز زندگانی روستائی را سخت و خشن بار می

ن آن است که اين مردم از نعم حيات بيشتر بھره برگيرند و از آنچه ذوق م
ھمين طريق بخشد بيشتر برخوردار باشند و از و ھوش را صفا وھيجان می

توانند وظائف کشاورزان عصر نوين را به عھده يان ما میاست که روستائ
 .طلب گردندخواه و پيشرفتگيرند و در محيط دموکراسی، اعضائی ترقی

  
المنفعه که بايد در قراء و قصبات ايران انجام گيرد درباره اھميت امور عام

دارس و تھيه وسايل مانند ايجاد نيروی برق و احداث جاده و ساختمان م
ام. اين گونه اقدامات نه تنھا از نظر اقتصادی و ت قبال سخن گفتهبھداش

ز که رويه افزايش محصوالت کشاورزی بلکه از جنبه فرھنگ و تمدن ني
  بخشد حائز اھميت فراوان است.زندگانی روستائيان را بھبود می

  
آمده ثابت  ھای مختصری که در کشور ما و ممالک ديگر به عملآزمايش

نشين را بکلی وجود نيروی برق وضع زندگی مردم دھکدهکرده است که 
ل کند و ايجاد راه نه تنھا رساندن محصوالت را به بازارھا تسھيعوض می

کند. احداث ترمینمايد بلکه ارتباط اجتماعی بين افراد را وسيعمی
ارد افق فکری ھا نيز ھمانطور که در ازدياد محصول اثر مستقيم دآموزشگاه
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سازد فراھم بودن وسايل بھداشت نه تھا تر میبازتر و روشن دھقانان را
که موجب کند بلقدرت جسمانی روستائيان را برای کار و کوشش زيادتر می

  آرامش خيال و رفاه معنوی آنھا می گردد.
  

در اکثر قصبات ايران اقال يک دستگاه راديو که مورد استفاده عموم است 
ونی يافته است و من اين نکته را با چشم          ً             رد. اخيرا  عده آنھا افزوجود دا

ام زيرا چون در ھنگام پرواز برفراز نقاط کشور خود خلبانی خويش ديده
ھای روستائی توجه ھای متعدد روی بام کلبهکنم آنتنتعھد می ھواپيما را

  ٥٦مرا جلب کرده است.
  

شود و گيرنده راديو میھای توسعه نيروی برق باعث ازدياد عده دستگاه
که از سازد. چنانتر میکارھای پرزحمت دھقانان و زنان آنھا را نيز آسان

کشی ھای روغنو دستگاهموتورھای برقی برای گردانيدن آسيا استفاده شده 
افتند و در مدت کوتاه تر محصول و بافندگی و وسائل نجاری به کار می

ھای تفادهدر صنايع کوچکتر نيز اسآيد. از نيروی برق بيشتر به دست می
شود و باالخره توسعه و تعميم اين نيرو در دھات در ترقی سطح فراوان می

  .زندگانی دھقانان تأثير مھم خواھد بخشيد
  

گيرد در تمام ميل من اين است که ھر چه عده روستائيان باسواد افزايش می
       ً          ن نسبتا  زياد است ھائی که جمعيت آھای کشور و يا اقال در آبادیدھکده
ھائی ايجاد شود تا روستائيان بتوانند از کتب مفيد و مجالت و تخانهقرائ

ھای ن کتابخانهھمچني ساير نشريات ادبی و علمی و عملی استفاده کنند.
سيار به تمام اقطار کشور بروند و کتب ومجالت گوناگون را در دسترس 

را به تأسيس سينماھای  عموم قرار دھند. در روستاھای بزرگ بايد مردم
دائمی تشويق نمود. سينماھای سيار که اينک به بسياری از نقاط کشور 

فرستاده شود. ھر ای روند بايد به ھر گوشه و کنار و قريه دورافتادهمی
آھنگ مخصوص دھکده و قصبه بزرگ بايد دسته پسران و دختران پيش

به وجود آيد. انتظار  ھای متنوعخويش داشته باشد و برای جوانان باشگاه
ن اين است که در انجام اين خدمات شوراھای قصبات و مأمورين عمران م

  دھند.پيشقدم گردند و سھم مھمی از اين خدمات عمومی را انجام 
  

ھا مردم روستائی اين کشور دارای خصائص قابل تمجيدی ھستند و ميليون
انان ما محشور پرستی آنھا است. کسانی که بادھقتر ميھناز ھمه مھم

                                                            
ھای ترانزيستوری دستی پس از مدتی در روستا ھا رواج پيدا کرد و يزيون و راديوتلو - ٥٦

، کشاورزی و سپاه دانش به امور بھداشت و دانش آشنا تر روستاييان با آمدن سپاھيان بھداشت
  شدند که موردحسد بيگانه ھا و عوامل نفوذی آنان بود.
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داستانند که روستائيان ايران بالفطره مردمی باھوش در اين گفته ھم اندبوده
ومات نوين شوق و با سرعت انتقالند و برای فراگرفتن دقايق فنی و معل

پرستی و از خود گذشتگی فراوان دارند. بزرگترين نشانه بارز ميھن
من ھمت به کمرزده شھرنشينان ما به نظر من چيزی جز اين نيست که دا

م روستا را در اين امور کمک نمايند تا ديری نگذرد که خود دھقانان و مرد
به موقع اجرا  دستياری ديگران در قراء خويشبتوانند اين وظائف را بی

 بگذارند.
  

ھای ھشتگانه کشاورزی يعنی اصالح امر در اين فصل راجع به نيازمندی
شاورزی با ھای فنی، تھيه اعتبار کمالکيت ارضی، کارآموزی و راھنمائی

ھای مزروعی، بھبود ، افزايش مقدار آب شيرين در زمينھای مناسبسود
آوری و انبار کردن ی جمعبرداری، اتخاذ روش فنی براوضع کشت و بھره

محصول و تسھيل و توسعه وسيله مواصالت روستائيان، توسعه تعليم و 
کردم ھای کشور با تفصيل صحبت تربيت معنوی و بدنی در قصبات و روستا

مسائل مورد ابتالی  که و اميدوارم اين نکته را واضح ساخته باشم
آنھا را تقسيم و  توانکشاورزی ما يک سلسله مسائل مبھم نيست بلکه می

  تفکيک کرد.
  

من از اين عالقه و ھيجانی که اينک در کشور من برای اصالحات کشاورزی 
الح کافی نيست تنھا عالقه و شوق به اص پديد آمده بسيار خرسندم ولی

شود بر اساس و ھر عملی که می  بلکه بايد وارد مرحله عمل و اقدام
ه صحيح و عاقالنه و منظم مطالعات دقيق و قطعی و از روی يک برنام

  باشد.
  

چشم دل من ھمواره به مردم کشاورز ايران نگران است و وقتی آينده آنھا 
ا و پر از اميد در برابر مائی بسيار دلپذير و زيبآورم دور نرا به نظر می

  گردد.ديدگان باطن من گشاده می
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 فصل دهم

  زن ايراني در اجتماع
  

ريب ايرانی به نمايندگی از طرف بانوان چندی پيش يک بانوی جوان و دلف
ايرانی در کنفرانس زنان آسيائی و افريقائی که در شھر کلمبو تشکيل گرديد 

رد که يکی از جرايد کلمبو کنمود. وی پس از مراجعت حکايت میشرکت 
  در تائيد کنفرانس مزبور به زنان پند و اندرز داده و نوشته بود:

  
قين بدانيد که در اين اتحاد چيزی جز بانوان جھان متحد شويد و ي«

  »شوھرانتان را از دست نخواھيد داد.
  

بمناسبت آن کنفرانس منتشر  ای کهھا نيز در مقالهيکی ديگر از روزنامه
  چنين نگاشته بود:ساخته 

  
ھای دولتی، تلويزيون، اند. در پارلمان، دستگاهھا ھمه جا پيدا شدهزن«

شوند. جائی نيست که زن در آن ده میپشت اتومبيل و موتورسيکلت دي
داری و مواظبت از فرزند نباشد جز منزل و کاری نيست که نکنند جز خانه

  »و شوھر.
  
ای سجايای او موجود است مسئله ز نظر جمع اضدادی که در خلقت زن وا

که در ھمه جای گيتی مورد بحث و جنجال است ھمين است که چه کاری 
ن مسئله در کشوری نظير کشور من که تمام برای زن مناسب است. و اي

وضع اجتماعی زنان بسرعت در حال تغيير و تحول است بيشتر مورد توجه 
  شود.می و بحث واقع

  
اند و پس از ه زنانی که در حيات من شريک بوده               ً      در اين فصل بدوا  دربار

  آن نسبت به مطلق بانوان ايرانی و وظائف آنھا سخن خواھد رفت.
  
ی برمن خرده نخواھد گرفت اگر بگويم که ھمان اندازه که يک دانم کسمی

مند بھره نفر روستائی حق دارد در زندگانی خصوصی و خانوادگی از آزادی
از اين حق بدوی برخوردار باشد. ھمه خوانندگان باشد، پادشاه نيز بايد 

شناسند که حق زندگی خصوصی زناشوئی را برای ھائی را میحکومت
نيستند ولی خوشبختانه در کشورھای متمدن روابط خصوصی ھيچکس قائل 
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 خانوادگی را محترم شمرده و ھيچگونه دخالت و تجاوزی را در اين حق
م ھمين اصل در زندگانی خصوصی من خواھدانند و من نيز میمجاز نمی

  رعايت شود.
  

که در کشور سوئيس به که در فصل چھارم اشاره کردم ھنگامیبطوری
کردم که با دوشيزگان آشنا               ً                   ال داشتم ندرتا  فرصت آن را پيدا میتحصيل اشتغ

ه اطاعت از شوم و سرپرست من يا با عقيده و سليقه مشخص خود و يا ب
  کرد.رت من با بانوان ممانعت میدستورھای پدرم از معاش

  
پس از بازگشت از اروپا در اواخر دوره تحصيالت من در دانشکده  افسری 

ای برای من انتخاب کند. فکر افتاد که ھمسر شايسته اعليحضرت فقيد به
ر خواست ھمسکه میبنظر من پدرم از اين اقدام دو منظور داشت يکی آن

مانی نجيب باشد و دوم آنکه ميل داشت من شاھزاده خانمی اصيل و از دود
دربار ايران با خانواده سلطنتی ديگری نسبت سببی پيدا کند و روابط ايران 

  کشورھای دوست و نزديک استوارتر گردد. با يکی از
  

     ً                                                              ظاھرا  پدرم در آن ايام عکس شاھزاده خانم فوزيه را ديده و با آن صراحت 
يصه برای حل و عقد امور فنی قامت رأيی که داشت (و شايد اين خصو است

تر و مھندسی از حل مسائلی که با قلب و احساسات مربوط است مناسب
ين شاھزاده خانم زيبا پرداخته بود. نخست بود) به تفحص و تجسس حال ا

در نسب و دودمان وی تحقيقاتی به عمل آورده و سپس به سفير خود در 
ر در اين مورد تماس بگيرد ر داده بود که با مقامات دولتی مصقاھره دستو

                                                           ً و دولت مصر نيز با خاندان سلطنتی مصر وارد مذاکره گردد و رسما  
  ھزاده خانم فوزيه با فرزند وی ميسر است.استفسار کند که آيا ھمسری شا

  
             ً                                                        اين امر سريعا  به موفقيت انجاميد ولی اولين اطالعی که از اين جريانات به 

  منتشر گرديد. )٢۴٧٧( ١٣١٧در سال ن داده شد خبر نامزدی من بود که م
  

تا آن تاريخ من ھنوز چھره ھمسر آينده خود را نديده بودم و از ھمين جھت 
که من به مصر عزيمت نمايم و در طی دو ھفته اقامت خود  ترتيبی داده شد

در آن کشور با شاھزاده خانم فوزيه آشنا شوم. در ضمن اين مدت مسائل 
ز قطع و فصل گرديد. ط به اين  ازدواج نيمتعدد حقوقی و قانونی مربو

              ً                                                       ازدواج ما رسما  در تھران و قاھره به ثبت رسيد و چون وليعھد آينده ايران 
االصل باشد پدرم به رفع اين مشکل پرداخته از مجلس شورای رانیبايد اي

ملی ايران قانونی گذراند که به موجب آن شاھزاده خانم فوزيه به مليت 
  ايران درآمد.
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مقام برگزار شد. بوسيله يکی از روحانيون عالیم عقد ما در قاھره مراس
دان عروس و از خانواده من کسی در آن مجلس حاضر نبود ولی افراد خان

ای از رجال مھم ايران در آن شرکت داشتند و پس از انجام اين مراسم عده
 عروس خود را به ايران آوردم.

  
آنکه برحسب ظاھر با و با وجود  جشن اصلی ازدواج ما در تھران برپا شد

ھائی شکوه و جالل بسيار برگزار گرديد از لحاظ معنويت و کيفيت با جشن
شود تفاوتی نداشت جز ران برای اين مراسم گرفته میھای ايکه در دھکده

ھای روزگار نوين که در ھمه جا حتی در کشور من آنکه به علت گرفتاری
  رفت.جله انجام گدامنگير آدمی است، قدری ھم با ع

  
  

پس از پايان مراسم عروسی تا چندی در کاخ مرمر يعنی ھمان بنای زيبائی 
گ يزد بنا نموده اقامت کرديم و مدتی که پدرم از سنگ مرمر شفاف سبز رن

نيز در يکی عمارات ييالقی پدرم خارج از شھر تھران به سر برديم تا 
  گرديد. ساختمان کاخ شھری من از ھر حيث حاضر و آماده

  
نگذشت که نائره جنگ دوم جھانی به کشور ما نيز سرايت کرد و  ديری

و پدرم ناچار از سلطنت  تھران به اردوگاه عظيم ارتش بيگانگان مبدل گرديد
  استعفا کرد و مسئوليت سنگين وی بر عھده من واگذار گرديد.

  
غرب  ناگفته نماند که مقدمات ازدواج در کشور اسالمی  با آنچه در جھان

ست يکسان است و فقط اختالفی جزئی در مدت انجام اين مقدمات متداول ا
بين زمان نامزدی و  که مثال در ايران رسم چنين بوده است کهاست. چنان

               ً                                              عروسی مدت نسبتا  طوالنی فاصله باشد و پس از اجرای مراسم نامزدی، 
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نامزدی  برند. دورهعروس و داماد آينده کمتر با يکديگر تنھا به سر می
که در مغرب زمين نيز مرسوم کشد و گاھی چنانچند ماه طول میاغلب 

بشود. پس از پايان است ممکن است اين دوران تا دو سه سال ھم طوالنی 
گيرد و اين دوره تشريفات عقد مذھبی و ثبت در دفتر ازدواج صورت می

د و گردکه در اروپا مرسوم است برگزار میپس از آن جشن عروسی چنان
ت چند ھفته يا چند ماه ميان تشريفات عقد و جشن عروسی فاصله معموال مد

ده با يکديگر زندگی است و در اين مدت خالف رسم است که زن و شوھر آين
  کنند.

  
جشن عروسی ھميشه بسيار مفصل و با تشريفات است و در قراء و 

اگری انجامد و مطربان به نوھای ايران مدت ده روز به طول میدھکده
و اغذيه و مشروبات غير الکلی برای ميھمانان فراھم است. پرداخته 

ز بره و مرغ و عروس و داماد از دوستان و آشنايان ھدايائی گوناگون ا
کنند و پس از آن دوران زناشوئی را در خانه پدر ساير اشياء دريافت می

 شوھر و يا اگر وضع مالی آنھا اجازه دھد در خانه شخصی خويش آغاز
  کنند.می
  
جت به ذکر نيست که در آن ھنگام مجالی برای تمتع از زندگی بدون حا

ع تھران و کشور بطوری دغدغه خانوادگی برای من باقی نمانده بود و وض
  تفريحی در ذھن کسی بيايد. ھاینبود که فکر مسافرت

  
عه المنفعه مانند امروز بسط و توسبا وجود آنکه در آن ايام دائره خدمات عام

جست. معذالک ھمسر من در اين قبيل امور ھمواره شرکت می نيافته بود
ر گرديد تولد دختر تنھا نقطه روشن و پرمسرتی که در اثر آن ازدواج پديدا

قدم به عرصه  )٢۴٧٩( ١٣١٩عزيزم شاھدخت شھناز بود که در سال 
شاھدخت مھناز که يگانه نوه من  )٢۴٩٨( ١٣٣٨وجود نھاد (در سال 

يد) و متأسفانه بعللی که ھنوز برای پزشکان نامعلوم او متولد گرد است از
  ٥٧است از شاھزاده خانم فوزيه فرزند ذکوری بوجود نيامد.

  
وجب قانون اساسی ايران سلطنت به اوالد ذکور و بالفصل شاه منتقل بم
گردد و بدين جھت نه تنھا دخترم حق احراز مقام سلطنت را ندارد بلکه می

نيز از اين حق محرومند. ھمچنين قانون مزبور فرزندانی را  سه خواھر من
اين  ازکه از مادران قاجار متولد شده باشند از سلطنت محروم نموده است 

                                                            
که شاھنشاه بدرود گفته بودند نوه ھای ديگری به  ١٩٧٩پس از سال که ناگفته نماند البته  -  ٥٧

خاندان پھلوی وارد شد. و دوران زندگانی ھمسری با شاھزاده فوزيه به اندازه ای نبود که نوزاد 
  اشد.پسر بوجود آمده ب
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رو برادران ناتنی من نيز که مادران آنھا از نسل قاجار ھستند از اين حق 
 ١٣٣٣محرومند و يگانه برادر صلبی و بطنی من نيز با کمال تأسف در سال 

ٔ                                       بر اثر يک سانحه  ھوايی چشم از جھان پوشيده است. با اين  )٢۴٩٣(               
سر من ھمھای قانونی شگفتی نداشت که مشاورين من به اينکه محدوديت

دادند. شايد امکان داشت که در قانون اساسی دارای پسری بشود اھميت می
افکار عمومی درايران با تحريف و تغيير قانون اصالحاتی به عمل آيد ولی 

. وقت موافق نبوده و نيستاساسی در مواد مربوط به مسئله واليتعھد، ھيچ
شتن چندين فرزند داگذشته از قانون اساسی مردی جوان مانند من آرزومند 

ای در العاده پزشکان حاذق نتيجهبود و با اين جھات با وجود مساعی فوق
ه مصر اين باب به دست نيامد و پس از بازگشت شاھزاده خانم فوزيه ب

 تصميم به طالق گرفتيم.
  

پس از طالق مدت دو سال بدون ھمسر زندگی کردم و با اينکه بانوانی که 
فراھم ساختن وسائل ازدواج جوانان را دارند ه در ھمه کشورھا عالقه ب

کردند ولی در اين مدت تصميم به ای از دوشيزگان را به من معرفی میعده
نام ثريای  )٢۴٨٩( ١٣٢٩ر سال ازدواج جديد نگرفتم تا باالخره د

دادند نسبت به وی اسفندياری را شنيدم و در اثر اطالعاتی که از وی می
و چندی بعد خواھرم شاھدخت شمس پھلوی را  دمتمايل و عالقه پيدا کر

برای ديدار وی که در آن ھنگام در انگلستان اقامت داشت به لندن فرستادم. 
ميده وی به من نوشت و باالخره خواھرم نيز شرح مفصلی از اوصاف ح

                                                     ً             در اواخر ھمان سال ثريا بعنوان ملکه آينده ايران رسما  نامزد گرديد.
  

ايل بزرگ بختياری و مادرش از اھالی آلمان بود.  ایپدر ثريا يکی از رؤس
که سابقا عشاير ايران به تعدی و تطاول نسبت به مردم عادت از آنجائی

ا خلع سالح نموده وتحت مراقبت حکومت کرده بودند، پدرم کليه آنھا ر
مرکزی درآورده بود و در نتيجه رؤسا و خوانين نفوذ و اقتدار سابق خود 

برخی نيز که به شرارت و طغيان شھرت داشتند در  و را از دست داده
با وصف آن، خوانين و رؤسای عشاير در  ھای مرکز محبوس بودند.زندان

نفوذ و ھر يک مالک چندين آبادی و اداره امور داخلی ايل خود دارای 
ھای بزرگ بودند. اغلب رؤسای عشاير ايران (و حتی بعضی مواشی و گله

معلومات و تحصيالت عاليه بودند و معموال فرزندان ی از بانوان آنھا) دارا
  فرستادند.خود را برای کسب علم و ھنر به ممالک خارج می

  
جوانی برای کسب معلومات عاليه آقای اسفندياری پدر ثريا نيز در عنفوان 

به کشور آلمان رھسپار گرديده و در آنجا با ھمسر فعلی خود آشنا شده و 
که در خاطرم مانده است پدر اين بانو آلمانی چنان د.با او ازدواج کرده بو

ای را بر بود ولی در دوره تزاری چندين سال در روسيه رياست کارخانه
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ل جھانی به وطن مألوف خود مراجعت کرده عھده داشته و در اوان جنگ او
بود. چندی بعد اسفندياری باتفاق ھمسرش به ايران آمد و در اصفھان 

که مردم بختياری از قديم االيام آن را زادگاه خود ی نشين استانحکومت
دانند اقامت گزيد. نخستين فرزند اين دو نفر که ھمسر آينده من شد بسال می

از  صفھان قديم به عرصه وجود نھاد و پسدر ا )٢۴٧١( شمسی ١٣١١
ٔ  چند سال پسری نيز پيدا کردند. با اينکه ثريا را در اصفھان به مدرسه                                                                  

کردند ه و در خانه نيز اغلب با او به زبان آلمانی صحبت میشتھا گذاآلمان
  گذشت.ولی دوران صغر سن وی مانند يک دختر ايرانی واقعی می

   
شھر اصفھان بيشتر از ساير نقاط مظھر  در ميان شھرھای بزرگ ايران

ايران کھن است و در اين شھر و در محيطی که چندين قرن تمدن و فرھنگ 
کرد. برجای نھاده اين دختر جوان ايام تحصيل را طی میايران در آن آثاری 

آنچه در با آنکه پدر و مادر وی چندين بار وی را به اروپا برده بودند ولی 
ھائی يق کرده بود ھمان اقامت در اصفھان و مسافرتروحيه وی تأثير عم

کردند. پس بود که پدرش و افراد ايل در ھنگام کوچ به قريه ملکی خود می
ندی پدر و مادرش او را برای کسب معلومات عاليه به کشور سوئيس از چ

ه بود فرستادند ھمان کشوری که پدرم نيز مرا برای تحصيل بدانجا روانه کرد
ل در آن کشور به فراگرفتن معلومات پرداخت. ثريا در آن موقع و مدت دوسا

نگليسی ھای فارسی و آلمانی و فرانسه تسلط کامل داشت و کمی ھم ابه زبان
دانست ولی چون مايل بود که به زبان انگليسی کامال مسلط شود قرار می

به سر برد و در اين  را در انگلستان )٢۴٨٩( ١٣٢٩شد تابستان سال 
بود که خواھرم با وی مالقات نمود. پس از اين ديدار ثريا به ايران زمان 

که مراسم بازگشت و خبرنامزدی ما اعالم گرديد. اميدواری ما اين بود 
ازدواج ما بزودی برگزار شود ولی نامزد زيبای جوان من ناگھان دچار 

دت يافته و ھمه ما را عارضه حصبه  گشت و روز به روز ھم بيماريش ش
نگرانی ساخت. ناگزير انجام مراسم زناشوئی ما بعھده تعويق افتاد تا  دچار

ايت سادگی پس از طی دوران نقاھت وی تشريفات عقد و ازدواج ما در نھ
در يک روز برگزار شد. در اين موقع دختر بيچاره به حدی کم بنيه و ناتوان 

ود که خود را بلند کند و نزديک بتوانست دامن لباس عروسی بود که نمی
 در ميان مراسم عقد از حال برود.

  
من و تازه عروس خود در کاخ زمستانی  )٢۴٨٩( ١٣٢٩در ديماه سال 

ايران برگزار کردن ماه عسل (که ترجمه اصطالح خود اقامت گزيديم. در 
فرنگی است) جزو آداب و رسوم ما نيست و عادت براين جاری است که 

کنند و پس ازآن آنھا را بدرقه می خويشاوندان عروس وی را تا خانه داماد
قدر از طرز زندگانی جھان متمدن و ثريا اينگذارند. ولی من به حال خود می
بخواھيم براى ماه عسل به مسافرتی کوتاه برويم اما اين  آگاھی داشتيم که
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تدبير با تقدير موافق نيامد و در اثر تشنجات سياسی که در کشور رخ داده 
  ظر کرديم.بود ازمسافرت صرفن

  

  
   

آرا نخست ا رزمکه در فصل پنجم گفته شد چند روز پس از ازدواج مچنان
و نيروھای بيگانه آينده  وزير وقت به قتل رسيد و مصدق بر سر کار آمد

که ذکر شد باالخره به جای سفر ماه عسل انداخت. چنانايران را به مخاطره 
خارج شده و به بغداد و  اوضاع طوری پيش آمد که من و ھمسرم از ايران
رت مصدق و اعوان او که رم مسافرت کرديم. اما اين مسافرت به دوره عش

ند پايان بخشيد زيرا در مدت خواستند عروس ملک را در آغوش بکشمی
ملت اين مسافرت کوتاه که دوسال و نيم پس از ازدواج اتفاق افتاده بود 

د و دستگاه وی و ياران پرست ايران از عواقب سياست وی آگاه شدنميھن
  او را سرنگون ساختند.

  
گذشت اوضاع ناگوار کشور در از ازدواج ما می در آن دو سال و نيم که

ما تأثيری عميق داشت و شک نيست که آن ايام برای من حيات زناشوئی 
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آمد. در و ھمسرم و برای قاطبه مردم ايران روزھای خوشی به شمار نمی
بود که مصدق سياست مثبتی پيش خواھد گرفت ولی بادی امر اميد ھمه اين 

ھائی که از نتيجه رويه منفی او به من رشگذشت گزاھر ماھی که می
گرديد. پيشرفت امور اقتصادی و اجتماعی تر میندهرسيد ناراحت کنمی

ھای مخالف و کشور متوقف، مردم نگران و متوحش و نااميد و سازمان
           ً                        کرده تقريبا  سراسر کشور را زير نفوذ خطرناک در امور ملی ما رخنه 

تر از ھمه مسائل، کنندهن ناراحتخويش آورده بودند. از نظرشخص م
ه بايد برای رسيدن موقع مناسب و اقدام متقابل شکيبائی و حوصله ای بود ک

ھائی از اوضاع به خرج دھم. ھرلحظه از اطراف و جوانب کشور گزارش
رسيد و من بخوبی متوجه وخامت یوخيمی که دچار آن بوديم به من م

شناسی بودم. اما پدرم از آن حس وقتکرد مخاطراتی که ملت ما را تھديد می
دروی به حد کمال وجود داشت چيزی به من به  و اغتنام فرصت مناسب که
ٔ  ای ممکن است نتيجه  دانستم که ھر اقدام نسنجيدهارث بخشيده بود و می                 

شد ر از موقع مناسب دست به اقدامی زده میتری بدھد و اگر زودتبخشزيان
ٔ                 مثابه  آن بود که سند ابه رفت تسجيل ضمحالل کشور را که به طرف فنا می    

  کرده باشم.
  
ای معدود کاری از پيش دانستم که به تنھائی و با دستياری عدهمی من

ای که در پيش داشتم بايد از حمايت نخواھد رفت و برای توفيق در مبارزه
بانی عموم مردم ايران برخوردار باشم و برای اينکه مردم از خطری و پشتي
برای رفع  کرد آگاه شوند و احساسات حقيقی آنھانھا را بواقع تھديد میکه آ

ديدم در برابر گذشت میآن به ھيجان آيد زمان الزم بود. ھر ماه که می
روز افکاری که در کشور رخنه پيدا کرده بود عقيده مخالف آن روز به 

. شودتر میگيرد و در ترازوی عدالت الھی کفه بقای ايران سنگينقوت می
زوال بود و  سوی اوضاع کشور روز به روز بيشتر در خطر فنا واز يک

تر و در مقابله و معارضه با از سوی ديگر مردم در وفاداری به من راسخ
شياری گرديدند. اين جنبش و ھوتر میعوامل فانی کننده به ھم نزديک

 دانستم کهآورد و میروزافزون در روح من ھيجانی شگرف بوجود می
و فراھم تر خواھد شد ولی چاره آن نيز موجود ھرچند اوضاع باز وخيم

تراز نيروی بشری است و اين بارقه اميد ايمان مرا به وجود نيروئی قوی
 تر ساخت.که بر سرنوشت کشور من مؤثر است مستحکم

  
که سرنوشت شخص من نيز در دست آن قدرت بالغه  بر من مسلم گشت

تقدير ازلی برای من مقررساخته مأمورم. اما  است و من به اجرای آنچه
مأموريت بايد از خيال و تصور درگذشت و به عمل و اقدام  برای اجرای اين

پرداخت و تصميم گرفت. برخی از شاھان و زمامداران گيتی ھمه چيز را 
ٔ              حواله  تقدير کرده و اند، اما خود به عيش و نوش و آکندن شکم پرداخته     
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پسند من نبوده است، زيرا اوال اينگونه تناول در من  اين رويه ھرگز مورد
           ً                                       کند و ثانيا  به فکر من آدمی جز با ايمان قطعی و سعی سوءھضم میتوليد 

و عمل نه حق دارد منتظر رحمت و عون الھی باشد و نه لطف خداوندی 
شود که دست روی دست نھاده منتظر فرج آسمانی شامل کسانی می

تنھا کافی نيست که به مشيت الھی و تقدير يزدانی نشينند. برای آدمی می
ه باشد بلکه بايد در دوران حيات در اجرای انچه مقدر ازلی ايمان داشت

خواسته است سھمی داشته و خدمتی انجام داده باشد و برای من اين وظيفه 
سياسی و تجديد بنای اقتصادی ايران و ايجاد تحول  ھمان حل معضالت

  اجتماعی کشور بود.
  

  
  

بود که  ای نداشت و بيشتر توجھش به آنھمسرم به سياست چندان عالقه
که اوضاع ايران سر و صورتی گرفت برای من شريک زندگانی باشد. ھمين

فته شد         ً  که سابقا  گبرای من و ثريا امکان چند مسافرت فراھم گرديد. چنان
ل ھا  سفر رسمی ما به کشور روسيه بود که در سااز جمله اين مسافرت

 انجام گرفت و در آن سفر آقای خروشچف  و ساير )٢۴٩۵( ١٣٣۵
ھای ديگری پيشوايان روسيه از ما بسيار با محبت پذيرائی کردند و مسافرت

لبنان و ھندوستان و اسپانيا و ترکيه و  آمريکانيز به کشور اياالت متحده 
و برخی از کشورھای ديگر کرديم. ھرچند منظور اصلی ما از اين 
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وار ھا استقرار و تحکيم روابط دوستانه با کشورھای دوست و ھمجتمسافر
  بود ولی خود يک نحو ماه عسلی بود که بعد از مدتی نصيب ما گرديد.

  
 ثريا مانند تمام بانوان کدبانو سليقه خاصی در ترتيب و تزئين منزل ما

داشت. وضع کاخ اختصاصی يعنی منزل شھری ما به نظر من بسيار خوب 
ھای آن را به طرز خواست با ذوق خود بعضی از قسمتثريا می بود ولی

نوينی درآورد. او قصد اتالف پول برای تھيه اشياء تجملی و گرانبھا نداشت 
 خواست ھمه جا پاکيزه و نظيف و رنگ تازه داشته باشد و ھمينوفقط می

 برد. در مدت دوره زناشوئی ھفتسليقه را درباره کاخ تابستانی به کار می
يافت. خوب یساله ما عالقه ثريا به خدمات اجتماعی روز به روز افزايش م

ھای قديمی را بازديد کرده بود از بخاطر دارم روزی که يکی از پرورشگاه
ته و با چشمانی ترتيبی وضع اسفناک کودکان يتيم آنجا متأثر و ملول گشبی

ين يتيمان خواست که بدون درنگ برای بھبود حال اآلود از من میاشک
دستور دادم که پرورشگاه                        ً                       اقدام کنم. من نيز فورا  به مسئولين بنياد پھلوی

مزبور را تحويل بگيرند و بطرز نوينی بسازند. به جمعيت خيريه ثريا که 
محول گرديد و بايد بگويم از شعب بنياد پھلوی است نظارت و سرپرستی آن 

ع روحی و جسمی کودکان ای اندک تفاوتی بسيار آشکار در وضکه با فاصله
  پرورشگاه پديدار گشت.

  
ر و عالقه وقتی بعلل مربوط به مصالح کشوری طالق ملکه با وصف اين مھ

توان قياس ثريا لزوم حتمی پيدا کرد درجه تأسف و اندوه ما دو نفر را می
آمد و ھر فرزند ذکوری از ما به وجود نمی ھای ازدواجلنمود. درطی سا

گشت که برای حفظ مصالح عاليه ايران تر میته مسلمروز برمن اين نک
عھد واجب است و ھر چند بعضی از اشخاص از نظر مھربانی و وجود ولي

کردند که در حيات آدمی بقاء ازدواج مقدم بر ھمه چيز ھمدردی توصيه می
ين بود که مسئوليت خطير سلطنت بايد بر ھر منظور است برای من يق

جام مشاورين من نيز فکر مرا تأييد کردند و در ماه ديگری فائق آيد و سران
 ناگزير صيغه طالق بين ما جاری گرديد. )٢۴٩٧( ١٣٣٧اسفند 

  
که پيش گذراندم و با آنپس از آن در تھران زندگی را به تنھائی و تجرد می

گر پس از امر طالق مسئله انتخاب ملکه جديد پيش نيايد من مسلم بود که ا
حاصل و بيھوده بوده است ولی اندوه من بود بیمايه  عملی که انجام آن

ای از داد. در آن مدت عدهحی من اجازه عجله در اين امر را نمیوضع رو
ھای گيتی نيز کردند و روزنامهدوشيزگان را برای ھمسری من پيشنھاد می

دادند ولی فکر من آن بود ازدواج من مطالبی بی اساس انتشار میدرباره 
 خود ھمسری انتخاب کنم که نه تنھا برای من فرزندانی به وجودکه برای 

آورد بلکه در اجرای وظيفه وجدانی و دائمی من نيز با من شريک و دستيار 



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------„Œƒ ---------------------> 
 

د ھا و تمنيات آنھا آگاه باشو از اوضاع اجتماعی مردم کشور من و آرمان
ّ                                     و با رقت عواطف ويژه زنان، ھم  خستگی ناپذير خود را به خدمت و تامين                             

  آسايش و رفاه و بھبود حال آنان وقف نمايد.
  

ھدخت شھناز با چشمانی که بيش از معمول فروغ شادى روزی دخترم شا
درخشيد نزد من آمده و اظھار داشت که وی و شوھرش با دوشيزه در آن می

اند که به نظر آنھا برای احراز مقام ملکه شنا شدهجوانی بنام فرح ديبا آ
تگی دارد. داماد من مدتی بود که به امور دانشجويان ايران از ھرحيث شايس

ه در کشورھای بيگانه مشغول تحصيالت عاليه بودند عالقه نشان ايران ک
داد و در ضمن ھمين ايام با دوشيزه فرح ديبا که بيست و يک سال بيشتر می

برای مشورت در امور تحصيلی خود در فرانسه به وی مراجعه نداشت و 
  ٥٨بود. کرده آشنا گشته

   
يزان تحصيالت و خواستم از سوابق خانوادگی و تربيت و م       ً   من طبعا  می

شخصيت اين دوشيزه جوان اطالعاتی داشته باشم. معلوم شد که پدر وی 
حترم از يک خانواده مشھور قديمی تبريز و مادرش از يک خانواده م

مدارس روحانی گيالنی است. جد پدری وی تحصيالت خود را در يکی از 
در خدمت نظامی کشور روسيه به پايان رسانيده و در دوره سلطنت قاجاريه 

ارتش ايران بوده است. پدرش قسمتی از تحصيالت خود را در روسيه انجام 
داده و سپس به کشور فرانسه عزيمت نموده و به تحصيل رشته حقوق 

تش پرداخته و به اخذ درجه ليسانس موفق گرديده و چون به خدمت در ار
از  سير فرانسه داخل گشته ومند بوده است به دانشکده افسری سنعالقه

التحصيل گرديده و در بازگشت به کشور ايران در قسمتی دادستانی آنجا فارغ
  لشکر تھران وارد به خدمت شده است.

  
متولد شده و با  )٢۴٧٧( ١٣١٧فرح در سال  يگانه فرزند خانواده، ملکه

او بود در يک خانه پرورش يافت و اين دو کودک پسر دائی خود که ھمسن 
با ھم بزرگ شدند. ملکه فرح به پدر خويش بسيار مانند برادر و خواھری 

سالگی پدر خود را در اثر بيماری سرطان عالقه داشت و وقتی در سن ده 
داشت و وانمود مرگ پدر را از وی پنھان می ازدست داده مادر وی مدتی

جه به پاريس رفته است ولی وی از لباس سياه کرد که برای معالمی
ريافت و مستخدمين حقيقت را برای وی فاش خويشاوندان مرگ پدر را د

  کردند و او را دچار غم و اندوه بی پايان ساختند.
  

                                                            
از  ی فرزند تيمسار فضل هللا زاھدی کهخت شھناز با آقای اردشير زاھدواالحضرت شاھد  - ٥٨

  ، ازدواج کرده بود.ضا شاه پھلوی بودمحمد رگ و ر ھای وفادار دوران رضا شاه بزرسرلشگ
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ن گذاشته شده و تا سن ده ھا در تھرا               ً                   دوشيزه فرح بدوا  به مدرسه ايتاليائی
دی بعد مادرش او را به مدرسه سالگی در آنجا به تحصيل مشغول بود. چن

سپرد و تا سن شانزده سالگی در دخترانه ديگری در تھران بنام ژاندارک 
آن مدرسه به تحصيل پرداخت. در اين دبيرستان دوشيزه فرح به ورزش 

ھای تبال وديگر ورزشعالقه خاصی پيدا کرد و چھارسال به بازی باسک
ازيکنان باسکتبال جمعی مشغول بود و مدت دوسال سردسته بدسته

ھای ھا نيز موفقيتدبيرستان بود و اين دسته در مسابقات بين شھرستان
 زيادی کسب کرد.

  
اما قسمت عمده اوقات دوشيزه فرح در دبيرستان ژاندارک به فراگرفتن 

يکی از آموزگارانش به رشته نقاشی گذشت و بنا به تشويق ھنرھای زيبا می
کم استعداد ھنری وی  ،مخصوص پيدا کرد. کم      ً               مخصوصا  آب و رنگ توجه 

آموزگاران دوشيزه خجول صاحب ھای آشکار گرديد و در اثر مساعدت
شخصيت و وقار ممتازی گرديد و با تشريک مساعی در امور مربوط به 

روش شرکت در  جمعی،ھای دستهھای دبيرستان و گردشآزمايشگاه
دبيرستان، درستکار و اجتماعات را فراگرفت و در اثر انضباط مخصوص 

  شناس بار آمد.اعتماد و وقتقابل
  

توسطه را در دبيرستان رازی به پايان رسانيد. اکثر دوشيزه فرح دوره م
دبيران اين دبيرستان فرانسوی بودند و باستثنای زبان و ادبيات فارسی تمام 

ھای شد به زبان فرانسه بود. فرح در رشتهنجا تدريس میدروسی که در آ
 داد و در رديفيلی به رياضيات و علوم عالقه بيشتری نشان میتحص

دسته از گرديد و در دبيرستان رھبری يکان محسوب میبھترين شاگرد
دوشيزه  آھنگان خردسال دبيرستان فرانسوی ديگر را به عھده داشت.پيش

مناظر طبيعی مانند کوه و دھکده و زندگانی و دريا  فرح به فضای آزاد و
کرد از ھمين ھائی که میيار  و ذوق  وی در ترسيمات و نقاشیعالقه بس

د و ھمين ذوق ھنری توجه دائی وی را که مھندس معماری اظر متأثر بونم
ھای ھنری بود جلب کرد و در اثر تشويقات وی دوشيزه فرح در رشته

مود. ھرچند در ابتدا ميل وی به تحصيل در رشته رغبتی فراوان پيدا ن
يا پزشکی بود ولی در نتيجه ھمان تشويقات به تحصيل  شناسی،ميکروب

د و به مدرسه مخصوص معماری پاريس داخل رشته معماری مصمم گردي
شده و مدت دوسال به فراگرفتن اين رشته ھمت گماشت. برنامه سال اول 

مناظر و مرايا بود ولی در ضمن نيز به  او نقاشی سياه قلم و ترسيمات و
گر مانند رياضيات و مقاومت مصالح ساختمانی ھای ديفراگرفتن رشته

قاشی مناظر و آب و رنگ و نمونه برداری پرداخت. در سال دوم وی به نمی
از شاھکارھای معماری کالسيک و نوين و بعالوه به طراحی چند ساختمان 

  کوچک نيز مبادرت ورزيد.
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داشت نفر دانشجو  ٢۵٠کرد ای که دوشيزه فرح در آنجا تحصيل میدهدانشک
ر بردند ولی وی دھای شبانروزی دانشگاه به سر میکه اکثر آنھا در قسمت

برد. انضباط و مقررات اين دانشکده بسيار ھا به سر میدانشکده ھلندی
سخت و مشکل بود و وی و ساير دانشجويان مجبور بودند ھر روز صبح 

نند و تثنای روزھای يکشنبه دفتر حضور و غياب دبيرستان را امضاء کباس
جز بعدازظھرھای پنجشنبه وساعاتی که برای صرف غذا معين شده بود 

ٔ                    اوقات خود را تا ساعت پنج بعد از ظھر در محوطه  دانشکده بگذرانند.  تمام                                            
ولی فرح با طيب خاطر اکثر روزھا تا ساعت شش يا ھفت بعد از ظھر در 

و  ماند. طينت وی و تشويق دبيران ھر روز وی را به زحمترسه میمد
ساخت. با وصف انضباط مخصوص تر میکوشش درامر تحصيل راغب

               ً                            تحصيل وی مخصوصا  در رشته نقاشی بسيار ساده و  دانشکده، محيط
برد و چون به طبيعی بود و دوشيزه فرح از اين محيط لذت مخصوص می

شت سال در تھران در نواختن پيانو کار کرده مند و مدت ھموسيقی عالقه
کرد و از رفتن به يز در ھنگام تحصيل دنبال میبود اين فن را ن

  شد کمال مسرت را داشت.ه میکه در پاريس دادھايیکنسرت
  

به  )٢۴٩٨( ١٣٣٨دوشيزه فرح برای گذراندن تعطيالت تابستانی در سال 
وی آشنا شده و برای صرف شام  تھران آمد. در اين موقع داماد و دخترم با

علوم شد که دختر من و دوشيزه فرح دارای از او دعوتی به عمل آوردند. م
 ور با يکديگر توافق روحی دارند.دوستان مشترکند و در بسياری از ام

  
بار ديگر که ازدوشيزه فرح دعوت به عمل آمد دخترم شھناز ترتيبی فراھم 

ت کنم. من دوشيزه فرح را چند ماه ساخت که من نيز در آن ميھمانی شرک
جمعی دانشجويان ايرانی در پاريس ديده بودم دستهپيش در ھنگام ديدار 

ن آن ازدحام درست در ياد بود در مياولی چون عده دانشجويان بسيار ز
که ھمين نکته برای وی دستاويز شوخی شده است. خاطرم نمانده بود چنان

ای به دست م ترتيب داده شده بود وسيلهولی در ضيافتی که در خانه داماد
  با يکديگر گفتگو کنيم. آمد که بتوانيم

  
روزنامه نگاران  ھفته بعد از اين ضيافت به او پيشنھاد ازدواج کردم.يک

عاشق خلق اخبارند و در مطبوعات اکثر کشورھا اخباری منتشر کردند که 
گردش برده بودم من در ھواپيما ھنگاميکه دوشيزه فرح را برای تفريح و 

اند خواستهعضی از مخبرين جرايد میام. شايد باين پيشنھاد را به او کرده
ارتباط دھند ولی حقيقت ھمان درجه عالقه مرا به ھواپيما و زن با يکديگر 

است که پيشنھاد ازدواج در خانه دامادم به عمل آمد و البته پس از اين 
  ديم.پيشنھاد چندين بار با يکديگر مالقات کر
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پاريس تھيه نمايد  دوشيزه فرح تصميم داشت که لباس عروسی خود را در
به  و برای گريز از تشريفات مفصل قرار شد بطور غيررسمی و معمولی

آنجا برود و تا بازگشت وی از اعالم نامزدی خودداری شود. فرح باتفاق 
 عمو و ھمسر وی و ھمسر دائی خود به پاريس عزيمت نمود. دو روز بعد

سه ھفته بعد مراسم  از مراجعت فرح به تھران نامزدی ما اعالم شد و تقريبا
 ١٣٣٨آذر  ٢٩عقد ما طبق آئين و مراسم اسالمی بعد از ظھر دوشنبه 

برگزار و در ھمان شب مجلس شام و ضيافت با شکوھی در کاخ  )٢۴٩٨(
 گلستان منعقد گرديد. مشاغل گوناگون سياسی ما را مجبور کرد که مسافرت

با ھم بکنار دريای ماه عسل خود را مدتی به تأخير اندازيم ولی چندی بعد 
  ٥٩خزر مسافرت کرديم.

  
  

اج کنم او را متوجه ساختم که پيش از آنکه به دوشيزه فرح پيشنھاد ازدو
ھائی که از آن بعد متوجه او خواھد بود با وظايف يک دوشيزه مسئوليت

زدواج با طيب خاطر و با تمام قلب مھندس تفاوت فراوان دارد. وی پس از ا
لطنتی ھمت گماشت و عالقه وی به خدمات به انجام وظايف سنگين س

                                                            
  .يعنی يکسال پيش از تنظيم کتاب پيش رو ازدواج انجام شده است ١٩۵٩سال  - ٥٩
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آور به که برای من نيز الھامقدر صميمی و از دل و جان بود اجتماعی آن
  برد.آمد. در ھمين حال وظيفه ھمسری را نيز ھرگز از خاطر نمیشمار می

  
وص ملکه فرح حامله بودن وی را چند ماه پس از ازدواج ما پزشک مخص

که بخش بزودی در ھمه جا انتشار يافت. چناناطالع داد و اين خبر مسرت
به قلب «ه ايرانيان نگاشته بود که يکی از جرائد ايران با لطف بيان ويژ

اما ». مردم ايران اينطور الھام است که مولود شاھنشاه پسر خواھد بود
ندی که خداوند عنايت فرمايد مقدمش برای من تفاوتی ندارد و ھر فرز

  د.موجب مسرت ما خواھد بو
  

کنم با تجاربی که از تأھل به دست آورده و مطالعات کلی که نسبت تصور می
ای که ام بتوانم تا حدی نسبت به زنان و افکار آنھا و رويهزنان کردهبه 

ماع نظير ايرانی برای تحکيم مقام خود در اجتبايد زنان بافراست و کم
لطنت ايران جلوس گيرند اظھار نظر کنم. از زمانی که پدرم بر تخت سپيش

ن گذرد و در اين مدت در اوضاع اجتماعی ايراکرد سی و پنج سال می
تحوالتی شگرف پديد آمده است. ناظرين مجرب و ھوشيار معتقدند که 
بزرگترين و مھمترين آن تحوالت ھمان تغيير وضع اجتماعی و آزادی زنان 

زندگانی  بوده است واينک ھنگام آن است که اگر زنان ايرانی بخواھند
تر و خويش و ھمسر و فرزندان و مردم کشور خود را به وضعی مرفه

ھای اجتماعی خويش را معلوم کنند و با تر درآورند بايد نيازمندیشايسته
  امکاناتی که برای آنھا موجود است وفق دھند.

  
رد و زن از يک نھال و بطور مساوی خلق طبق روايات کھن ايرانی م

ٔ                       لق، اولين فکری که در مخيله  آنھا خطور کرد آن بود اند. و پس از خشده                          
ايش و ايجاد مسرت ديگری بکوشد. ظاھر که ھر يک بطور متساوی در آس

دھند ھمواره در آن است که زنان که نصف جمعيت ايران را تشکيل می
که که مثال بگفته پلوتارک ھنگامیچناناند. ايرانيان نفوذی عميق داشته

نشينی ھا شکست خورده و عقبھا از ماديکی از جنگلشکريان کوروش در 
که به شھرھای نزديک پناه برند ولی ھمين کرده بودند خواستند به يکی از

ای از زنان آن ھای شھر نزديک شدند خويشتن را مواجه با عدهدروازه
ای بزدالن ھزيمت «زدند: آميزی فرياد میشھر ديدند که با لحن سرزنش

اين  ».يد؟ در شھر ما ھرگز برای کسانی مانند شما جا نيستآئيافته کجا می
                 ً                       برانگيخت که مجددا  به ميدان جنگ شتافته و  طعنه لشکريان مغلوب را

دشمن را از پای درآورند. در اثر اين واقعه کوروش کبير مقررساخت که 
بور کند به ھر يک از زنان ساکن آن شھر يک ھر بار از شھر مزبور ع

 سکه طال بدھند.
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ٔ                                                    اندکی پيش از حمله  اعراب به ايران، دو تن از بانوان ايرانی مدت کوتاھی                  

خت سلطنت نشستند و پس از استيالی اعراب و رواج دين مبين اسالم به ت
نان وجه از ميان نرفت و درجه نفوذ آنيز نفوذ زنان در جامعه ايرانی بھيچ
ی ما از قرون ھا بود. در کشور باستانمنوط و متناسب با شخصيت خود زن

ھد شا  پيشين تا عصر امروز زن در خانواده تسلط بسيار داشته و من خود
تر از پدر من نديده بود ام زيرا کسی مردی قوی ارادهاين سلطه و نفوذ بوده

  مه تفوق داشت.و با وجود آن در زندگانی خانوادگی ما نفوذ مادرم بر ھ
  

نوع حکومت زن برقرار است. مادران ھای ايرانی يکدر اکثر خانواده
در کارھا با       ً                                             ً مخصوصا  به پسران خود نفوذ فراوان دارند و پسران غالبا  

کنند. يکی از بانوان نويسنده انگليسی در يکی از آثار خود آنان مشورت می
  نويسد:انتشار داده می ١٩٣٠که در سال 

  
ايران پسران بالغ ايرانی مودب و فروتن ھستند و نسبت ام کشور در تم«

و اين گفته حقيقتی است »  ای شبيه به فدويت دارندبه مادران خود عالقه
  رود.آن شائبه ھيچگونه مبالغه نمیکه در 
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حاجت به ذکر نيست که من به مادرم دينی بيش از حساب دارم. در بيماری 
رفت او ھمواره کنار بستر من بيدار ذکر آن                         ً سخت دوران کودکی که سابقا  

بينم که قرآن نشست و اينک در برابر ديدگان باطن خود وی را مجسم میمی
ت من دست توسل به دامان پروردگار دراز کرده بر سر گرفته و برای عافي

است. در طول مدت حيات مادرم مرا در انتخاب طريق صواب ياوری کرده 
کوشش و مجاھده و پايداری تشويق نموده  تزلزل وو به ثبات عقيده و عدم 

  است.
  

اند زنان ايرانی به تناسب شخصيت خود ھمواره دارای قدرت و نفوذ بوده
ھم به ضرر خود و خانواده آنھا تمام شده است. به نظر  و گاھی اين قدرت

من ذکر اينکه زنان ايرانی دارای حقوقی نيستند کامال سخيف است و در 
رای مزايا و حقوقی ھستند که خواھران اروپائی آنھا ن ما داحقيقت بانوا

اغلب از آن محرومند. مثال زن ايرانی حق دارد که به نام خود ثروت و 
           ً                                      باشد و شخصا  بدون مداخله ديگری ھرگونه تصرفی در آن زمين داشته 

شود بلکه فرزندان بنمايد. ھمچنين واحد خانواده که نه تنھا شامل شوھر می
ک ھم جزو آن است نسبت به مادر و نگاھداری او يک ان نزديو منسوب

که گفته نحو تعھد و فريضه اخالقی دارد و حتی زنان صيغه نيز که چنان
شوند در قباله خود از دريج از ميان رفته و بندرت يافت میخواھد شده بت

مندند و شود بھرهحقوق مالی که نظير آن کمتر در مغرب زمين ديده می
يز بر خالف کودکان غيرقانونی ديار مغرب از تمام حقوق و آنھا ن فرزندان

  اند برخوردارند.مزايای فرزندان زنانی که به عقد دائم درآمده
  

مراتب بايد گفت که در ازمنه گذشته افق زندگی زنان ايران  با وصف اين
بسيار محدود و يک نحو تناقض عجيبی ھم در زندگانی آنان موجود بوده 

تر بوده از آزادی آنھا که ھرقدر مقام اجتماعی آنان رفيعن معنی است. بدي
زنان را بيشتر مطيع رسوم و آداب کھن ساخته است. مثال کاسته و آنان 

اند و ھمچنين عده زيادی از زنان ر و ايالت ما ھرگز حجاب نداشتهعشاي
ھای شمالی و غربی ايران) از                     ً         روستائی کشور (مخصوصا  در استان

ولی زنان طبقه اول و شھرنشين ايرانی  پوشيدند،روی نمی ی گذشتهھازمان
آمدند و حتی در قسمت بيرونی ھرگز بدون چادر و حجاب از خانه بيرون نمی

داشتند. ل ھم حجاب داشتند و تنھا در قسمت اندرونی پرده از رخ برمیمنز
خود  ھای محقر خود با ساير مردان و زنان خانوادهزنان روستائی در خانه

ھای متمولين شھری عبارت از حياط محصوری کردند. اما خانهدگی میزن
 هبود که قسمت مقدم آن بيرونی نام داشت و در آن خانه محصور ديگری ک

زيستند و ھيج مردی جز شد قرار داشت و زنان در آن میاندرون ناميده می
. زنان صاحب و رئيس خانواده و محارم نزديک حق ورود به آن را نداشت

             ً                                                       روستائی غالبا  در خارج از خانه با آزادی گرد آمده و در ضمن انجام دادن 
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يا صيغه  کارھای روزانه با يکديگر معاشرت داشتند. ولی زنان عقدی و
بردند غير مردان متمکن شھری با آنکه در تجمل و ناز و نعمت به سر می

يبت و را به غاز کارھای زنانه خود کار ديگری نداشتند و اوقات فراغت 
کردند و از ھمه بدتر آنکه فرزندان آنھا از دختر و چينی صرف میسخن

دند. مسافران گذرانھا میپسر دوران کودکی خود را در محيط اين اندرون
اند از رفتار مؤدب اين کودکان مطالبی اروپائی که در آن ايام به ايران آمده

جال رشد نيروی ود که ماند، ولی تربيت اين کودکان طوری بنقل کرده
 داد.ابتکاری و آمادگی برای زندگانی اجتماعی را به آنھا نمی

  
ولی با وصف آداب و رسوم زناشوئی نيز در طبقات مختلف متفاوت بود 

گرفت اينکه انتخاب ھمسر بوسيله والدين و به دستور آنھا صورت می
واج آشنا از ازد ھا پيش                      ً                        دوشيزگان روستائی غالبا  با شوھران آينده خود سال

ای ای روستائی را بياد دارم که درقريه دورافتادهکه دوشيزهچنانشدند. می
ش محشور بود و در مدت پنج سال قبل از ازدواج با شوھر آينده خوي

  کارھای معمولی روستائی با يکديگر معاضدت داشتند.
  

در طبقات عاليه معمول اين بود که چشم عروس پيش از انجام يافتن 
گونه حشر و نامزدی به صورت داماد نيفتد و پس از آن نيز ھيچشريفات ت

 که يکی ازآميزشی پيش از پايان مراسم عقد با داماد نداشته باشد. چنان
کرد که ھمسر وی بر سبيل شوخی به وی اعتراض دوستان من حکايت می

ه اند. وی پاسخ داده بود ککرده بود که پيش از ازدواج يکديگر را نديده
  پس از عروسی بيشتر ميسر است! ديدار

  
ھنگاميکه پدرم به تخت سلطنت نشست مصمم گشت که زنان را از 

ساخته و اثر آن دامنگير ملت بارسنگين آداب و رسومی که آنان را مقيد 
ايران نيز گشته است آزاد سازد. منظور وی آن بود که فکر زنان را ترقی 

اجتماع ايران بيافزايد تا در  يسته بهدھد و مادرانی دانشمند و افرادی شا
  نوبه خود فرزندان با فضائل اخالقی و تربيت اجتماعی برای کشور بارآورند.

  
دوشيزگان و يا بانوان ايرانی سواد مختصری در آن زمان عده  قليلی از

داشتند و از دانش و معلومات با معنی امروز آن اثری نبود، برخی از آنان 
حله و يا در مدارس مبلغين خارجی و يا از ندھای ممقدماتی را نزد آخو

                             ٔ                          ھای خود فراگرفته بودند ولی عده  اين دسته زنان خوشبخت به هھا و للدايه
رسيد. پدرم با صدم جمعيت بانوان ايران نمیل بود که به يکای قلياندازه

جديت بسيار چندين مدرسه دولتی دخترانه تأسيس نمود و چون عده 
و باسواد بسيار کم بود و پيدا کردن آموزگار  يل کردهدوشيزگان تحص
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رفت به تأسيس دانشسرا دشواری بزرگی در انجام آن منظور به شمار می
  کمبود آموزگار و دبير نيز از ھر جھت مرتفع گردد.نيز اقدام کرد تا 

  
         ً آورد طبعا  اقداماتی که پدرم برای ترقی و پيشرفت معنوی بانوان به عمل می

گرديد ولی با آن شھامت و دورانديشی فطری که مواجه میھائی تبا مخالف
که مثال ساخت. چنانداشت موانع را از پيش برداشته و راه را ھموار می

که مادرم به زيارت عتبه منوره حضرت ) ١٩٢٨=٢۴۶٧( ١٣٠٧ در سال
معصومه عليھاالسالم به قم مشرف شده بود با وجود آنکه خود و 

ادرشان کمی کوتاه بوده از طرف بودند ولی باز چون چھمراھانش در نقاب 
که اين بعضی از متعصبين جاھل مورد طعن و توھين قرار گرفتند. بمجردی

کاميون سرباز به آن شھر رفت و عامل  خبر به تھران رسيد پدرم با چند
                 ً             آن اھانت را شخصا  تنبيه فرمود.

  
 تشويق و تحريض وی در         ً                                     پدرم بدوا  به رفع حجاب زنان اقدام کرد و در اثر 

ھای نخستين بار بعضی از بانوان طبقه اول در خانه )٢۴۶٩( ١٣٠٩سال 
ھم جرئت                                                      ٔ     خود و مجالس مھمانی به لباس زنان اروپائی درآمدند و عده  کمی 

 )٢۴٧٣( ١٣١٣شدند. در سال ھا ظاھر میکرده بدون حجاب در خيابان
نوع شدند و افسران آموزگاران و دختران دانش آموز از داشتن حجاب مم

 ١٣١۴دی  ١٧رفتند. باالخره روز رتش با زنانی که حجاب داشتند راه نمیا
اشت و از پدرم با اعالم کشف حجاب قدم نھائی را در اين راه برد )٢۴٧۴(

ھای مادر و خواھرانم خواست که بدون حجاب ھمراه وی در يکی از جشن
ت اعطای دانشنامه مھم رسمی کشور حاضر شوند. جشن مزبور به مناسب

شد و موقع التحصيل شده بودند برگزار میبانوانی که از دانشسرا فارغ به
اه به ايراد بسيار مناسبی برای اعالم اين تصميم عمومی بود. پدرم که ھيچگ

ھای مفصل و طويل عادت نداشت در آن روز نطق مختصری به شرح نطق
  :زير ايراد فرمود

  
ھا در نتيجه دانائی و معرفت، به نم خانمبينھايت مسرورم که میبی«

اند. ما نبايد از وضعيت خود آشنا شده و پی به حقوق و مزايای خود برده
آمد و کشور ما به حساب نمی نظر دور بداريم که در سابق نصف جمعيت
ھا برداشته وقت احصائيه از زننصف قوای عامله کشور عاطل بود. ھيچ

راد ديگری بودند و جزو جمعيت ايران به شمار ھا افشد مثل اينکه زننمی
شد و آن موقعی ھا احصائيه برداشته میآمدند. فقط در يک مورد از زننمی

برای تأمين آذوقه سرشماری  شد وبود که وضعيت ارزاق مشکل می
ئی ھاھا اين روز را يک روز بزرگ بدانيد و از فرصتکردند. شما خانممی

ر استفاده نمائيد. شما خواھران و دختران من که داريد برای ترقی کشو
توانيد آموزگاران           ٔ                                        تربيت کننده  نسل آينده خواھيد بود و شما ھستيد که می
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دست شما بيرون بيايند. از تجمل و  خوبی باشيد و افراد خوبی از زير
باشيد، اسراف بپرھيزيد، سادگی را پيشه خود سازيد، کمک و يار مردھا 

وئی در زندگی عادت نمائيد و بتمام معنی مفيد به حال به اقتصاد و صرفه ج
  »مملکت باشيد.

  
که اطالع دارم اين اولين باری بود که در تاريخ جديد ايران بانوان تا آنجائی

جستند. و پر واضح است ن حجاب در مراسم رسمی عمومی شرکت میبدو
ای رجهنيروی ابتکار پدرم و تا د که موفقيت در اين آزمايش بزرگ مرھون

مديون شجاعت مادر و خواھرانم بود که در برابر رسوم کھنه که مورد 
حمايت اکثريت مردم از جمله بسياری از روحانيون بزرگ ورجال کشور 

  ند.بود قيام کن
  

خواه کشور و روحانيون دانست که بسياری از مردم ترقیاما رضاشاه می
ارس خارجی تحصيل که در خارجه يا در تھران در مد کسانیدانشمند و 

  کرده بودند طرفدار تصميم عاقالنه وی ھستند.
  

اقدام رضاشاه موفقيت کامل يافت و متعاقب آن پدرم دستور منع حجاب را 
ای حق پوشيدن چادر ين دستور ھيچ زن و يا دوشيزهصادر کرد. بموجب ا

شد پاسبان از و چادر در کوچه پيدا میو نقاب نداشت و اگر زنی با روبنده 
        ً      کرد جبرا  چادر کرد که روبند خود را بردارد و اگر امتناع میوی تقاضا می
کرد در سراسر کشور اين داشتند و تا زمانی که پدرم سلطنت میاو را برمی

  برقرار بود. منع
  

                                                            ً     بدين ترتيب ايران پس از ترکيه دومين کشور مسلمانی بود که رسما  حجاب
سال از طرف جامعه بانوان ايران را ممنوع ساخت. روز ھفدھم دی ماه ھر 

روز و برای قدرشناسی از کار بزرگی که پدرم برای قاطبه زنان به ياد آن
ھای بانوان ايران به جمنگردد و يکی از انکشور کرده بود، جشنی برپا می

ھای مانند انجمن ياد آن اقدام انجمن ھفده دی ناميده شده است و مرامنامه آن
و انگلستان و ساير کشورھا ترقی سطح فکر بانوان  آمريکامشابه آن در 

که پدرم دانشگاه  )٢۴٧٣( ١٣١٣و دفاع از حقوق آنان است. در سال 
يزگان نيز حق ورود داشته باشند تھران را تأسيس نمود مقرر داشت که دوش

برای کسب علم و و ھمچنين بسياری از دوشيزگان ايرانی به تشويق پدرم 
               ٔ                         زيمت کردند و عده  کثيری به تشويق پدرم در ھنر به خارج از کشور ع

گری و ساير مشاغل ھا و ادارات دولتی و خصوصی برای منشیوزارتخانه
مات عمومی نيز عالقه مشغول کار شدند و در امور اجتماعی و خد

 روزافزون به منصه ظھور رساندند.
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کنند رضاشاه ھرگز به فکر آن نبود که ايرانيان با گذشته کشور قطع ارتباط 
و از ھمين جھت ميل داشت که دوشيزگان ايرانی پس از کسب علم و ھنر 
و تحصيل تجارب کافی وارد مرحله زناشوئی بشوند و فرزندان خود را در 

نيز ايمان  اند بھتر تربيت نمايند. اما به اين عقيدهالتی که کردهپرتو تحصي
تر و قطعی داشت که دختران تحصيل کرده و دانشمند ھمسرانی خوب

  تر خواھند بود.تر و در اجتماع ايران افرادی وظيفه شناسمادرانی فھميده
  

                                                           ً      اشغال نظامی ايران در دوره جنگ دوم جھانی و مھاجرت پدرم طبعا  اجرای
ران طرح کرده بود ھای وسيعی را که او برای ترقی و تعالی زنان ايبرنامه

خواھان نيز تحوالتی متوقف ساخت و بعالوه کم کم در افکار و عقايد ترقی
پديد آمد. رضاشاه اصالحاتی را که در وضع اجتماعی زنان ايران به وجود 

که از آن پس کرد و عاقالنه آن بود آورده بود با اعمال قدرت دنبال می
تری عايد د تا نتايج عالیاقدامات اصالحی با رويه دموکراسی تعقيب شو

  کشور گردد.
  

که پدرم ھمان اقدامات اصالحی بود و ھمينای از مسئله کشف حجاب نمونه
از ايران خارج شد در اثر پاشيدگی اوضاع در دوران جنگ بعضی از زنان 

ررات مربوط به کشف حجاب      ً                               مجددا  به وضع اول خود برگشتند و از مق
پوشی کرديم و ترجيح از اين تخطی چشمعدول کردند. ولی من و دولت من 

طبيعی خويش واگذاريم و برای اجرای آن به داديم که اين مسئله را به سير 
اعمال زور متوسل نشويم. امروز در شھرھا و قصبات ايران زنان با حجاب 

کاھد و بتدريج از نگونه زنان میشوند ولی روز به روز أزعده ايديده می
گفته نماند که بر خالف تصور بعضی از خارجيان          ً   رود. ضمنا  ناميان می

پوشند، چندان به علت حفظ سنن و رسوم ر میزنانی که ھم اکنون چاد
قديمی نيست بلکه به اين لباس بيشتر از جنبه تسھيلی که در کارھای عادی 

ھا و د زيرا در بعضی از خانوادهکند عالقه دارنبرای آنھا فراھم می
ھای متعدد بضاعت ممکن است زنان لباسبی       ً              مخصوصا  در ميان طبقات
ھای خوب خود را برای روزھای مھم نگاه رايهنداشته باشند و بخواھند پي

بينند روند میدارنده و وقتی برای خريد احتياجات روزانه به بازار می
  به صرفه است. تر و بيشتر مقرونپوشيدن چادر عملی

  
نيستم ولی بايد اذعان کنم که در        ً                             من شخصا  با چادر از جھات بسيار موافق 

ام که خارج از شھر زنانی را ديده        ً         و مخصوصا  در محالت  آمريکاشھرھای 
  تر است.وضع لباس آنھا به مراتب از وضع معمولی زنان ايران زشت
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مھارت مخصوصی  در طول تاريخ گيتی زنان در پوشيدن لباس ھنرمندی و
ھای داشت که چادر و لباس توان انتظاراند و از ھمين جھت میداشته
يافته مورد استعمال دارد و ای که در کشورھای متمدن و تربيت بدقواره

شخصيت پوشنده را آشکار نميکند بتدريج ازميان برود و چشم بينندگان را 
د به آن زودتر پايان آزار ندھد و شايد مردان بتوانند با اظھار سليقه خو

  بخشند.
  

                ً                        روز به روز مرتبا  کمتر شده و اين رويه در تعدد زوجات نيز در ايران 
متروک گردد. ذکر اين موضوع واقعه ای را شرف آن است که بطور کلی 

آورد و شرح آن اينکه در زمان بحران مربوط به نفت ھيئتی به خاطر من می
نويس انگليسی چندين دوشيزه ماشين     ٔ                ً            که عده  اعضاء آن نسبتا  زياد بود و 

ی مذاکره از انگلستان به ايران آمدند. محل استراحت نيز ھمراه داشتند برا
ھای سالطين سابق در قسمتی معين شده بود يکی از کاخ اين دوشيزگان در

که در زمان گذشته افراد حرمسرای سلطنتی در آن اقامت داشتند. صبح شب 
ز ميھمانداران ايرانی از آنھا پرسيده بود که اول اقامت دوشيزگان، يکی ا

بسيار شب بدی گذرانديم و حتی «گفته بودند:   اند؟نه گذرانيدهشب را چگو
داديم که روح سلطان سابق رھم نگذاشتيم زيرا ھر لحظه احتمال میمژه ب

نزديک کاخ تابستانی من » ظاھر شود و بانوان حرم خود را احضار نمايد.
                                         ً کشوری ايران زندگی ميکند که دو ھمسر تقريبا  يکی از مأمورين 

بينند که بازو به بازوی ھر دو زن خود               ً         ل دارد و غالبا  او را میوساسنھم
اند دو زن در کمال سازگاری که گفتهرود و از قراریه و به گردش میداد

برند. ھردو زن از آن مرد دارای فرزندانی ھستند و با يکديگر به سر می
به  شود فرزندان خود رااز آنھا برای خريد از خانه خارج میھرگاه يکی 

ت ای است که به خدماکردهسپارد. شوھرشان مرد تحصيلدست ديگری می
مند است و ھمسران وی نيز در اين خدمات با رغبت اجتماعی نيز عالقه

 کنند.فراوان با او دستياری می
  

خواست به ار میئی اصل چھآمريکاشنيدم وقتی ھمسر يکی از اعضاء 
گوشزد کردند که آن مرد دارای مالقات اين خانواده خوشبخت برود به او 

که اھميت ندارد جد اين«ود: دو ھمسر است وی در پاسخ اظھار داشته ب
از قرار معلوم خانواده اين خانم در ايالت » من دارای ھفت ھمسر بوده است

  اند.هرمون بودومسکن داشته و از طايفه م آمريکايوتا 
  

قتی پيغمبر اسالم تعداد کنند که وبسياری از مردم مغرب زمين فراموش می
است دايره تعدد زوجات را خوزوجات را حداکثر چھار نفر تعيين فرمود می

که در آن زمان بسيار وسيع بود محدود کند. از آن گذشته پيغمبر اسالم 
ش از يک زن توانند بي      ً                                 مخصوصا  مقرر فرمود که مردان با آن شرط می
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را به معنای واقعی کلمه بين اختيار کنند که بتوانند اصل تساوی و عدالت 
برای تواناترين مردان دشوار  آنان معمول دارند و چون اجرای چنين اصلی

  است در حقيقت پيغمبر اکرم تعدد زوجات را تعليق به محال فرموده است.
  

مسر و چندين فرزندند شايد ھنوز افراد معدودی باشند که دارای چندين ھ
تھران سی و چھار فرزند پيدا کرد که  ھایکه يکی از افراد خانوادهچنان

تحصيالت عاليه ھستند. ولی امروز به علل تمام آنھا از دختر و پسر دارای 
اقتصادی و جھات ديگر درميان مردم ايران کسی که بيش از يک ھمسر 

ٔ                        داشته باشد، جنبه  استثنائی دارد و مثال در تھران که در حدود يک ميليون                 
ماه ھفتاد و شش نفر مرد متأھل ھمسر يکو نيم جمعيت دارد در عرض 

اند و زن سوم گرفته فر قبال دو ھمسر داشتهاند و شش نديگری اختيار کرده
و کسی که توانائی و جسارت اختيار ھمسر چھارمی را داشته باشد نبوده 

زوجات از تھران بيشتر متداول ھا ممکن است تعدد است. در شھرستان
رود. ھمچنين              ً               اين عمل اتصاال  رو به نقصان میباشد ولی در سراسر ايران 

شود. چون فحشاء قت يا منقطع نيز منسوخ میکم موضوع ازدواج مو ،کم
ترين حرفه بشر است در زمان پيغمبر اسالم وجود داشت و آن که قديمی

ده نکاح موقت و تعدد ساخت شايد علت عمحضرت را آزرده خاطرمی
ھای بود که چون به مردان در جنگزوجات بر انداختن فحشاء در اسالم 
گرفت به نظر وعده زنان افزونی می شدبدوی اسالم تلفات بسيار وارد می

آن پيغمبر آسمانی صالح مسلمانان آن بود که زنان به نکاح موقت مردان 
  ٦٠د فحشاء نگردند.و تحت حمايت آنان درآيند و از روی ناچاری گر

  
چندين قرن پيش مسئله نکاح موقت طبق قانون شرع تحت اداره و اختيار 

که ھر گاه مردی به گشت. چنان روحانی درآمد و برای آن قوانينی مقرر
بايست موافقت مجتھد، محل را برای           ً   افتاد بدوا  میفکر متعه کردن زنی می

وسيله امضای قباله را ب اين کار جلب کند. ديری نگذشت که مقامات روحانی
خواست به نکاح طرفين الزم تشخيص دادند و اگر مردی دختری را می

ای مدت نکاح و ر، مجتھد در قبالهموقت خود درآورد با شرط رضايت دخت
توان کرد. امروز نيز میمبلغ مھريه را که اغلب بسيار ناچيز بود معلوم می

ح موقت وقتی ای دائم قباله نکاھاين عمل را انجام داد ولی مانند ازدواج
کند که در دفاتر رسمی به ثبت برسد، و در آن صورت صورت قانونی پيدا می
زنی به وجود آيند طبق قانون از ھمه حقوقی که  فرزندانی که از چنين

                                                  ً                  فرزندان زنان عقدی دارند برخوردار خواھند بود. غالبا  اتفاق افتاده است 
خاطر شوھر را جلب اند، بقدری رضايت که زنانی که نکاح موقت داشته

                                                            
نيست، امروز معلوم شده است که پيامبر به دليل اينکه  موضوع تعدد زن در اسالم اينگونه -  ٦٠

ار نميشد (به دليل سوره ابتر)، شھوت فراوان به داشتن ھمسر داشته مقطوع النسل بوده و بچه د
  ھای زيادی ناچار بوده اند به ترتيب ديگری نگارش بکنند. اما شاھنشاه به دليل است.
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اند. ھرچند عقد منقطع به جھاتی اند که به عقد الزم و دائم شوی درآمدهکرده
کند، ولی بر آن مفاسدی مترتب است و برای من موجب می جالب جلوه

ھا بقدری کاھش يافته است که بينم عده اينگونه نکاحخشنودی است که می
ه است بيش از چھارده فقره ھر تھران گرفته شدطبق آمار ماھيانه که از ش

موقت در ظرف ماه صورت نگرفته و در ھر مورد ھم مدت نکاح  نکاح 
ھا مدت ھيجده گونه نکاحکرده و بسياری از اينتجاوز می سالموقت از يک

سال ادامه داشته و ھر نوبت پس از انقضاء مدت مقرر تجديد شده است. 
شتر بيھا ست در شھرستانتعدد زوجات ممکن ارسم نکاح موقت نيز مانند 

» ھای عرفیازدواج«از تھران معمول باشد و رسومی ھم که در مغرب بنام 
 گاھی در ايران نظير پيدا کرده است.معمول است 

  
تر از امروز افق فکر زنان ايران در اثر تحوالت دموکراسی بسيار وسيع

ھا به تحصيل دبيرستان ھا وکه در دبستانگذشته است و عده دخترانی
نفر  ٢٠٠٠مشغولند روز به روز در افزايش است. امروز متجاوز از 

ھای شجوی دختر در دانشگاهدوشيزه در دانشگاه تھران و صدھا دان
ھای ايران مختلط مشغول کسب علم و ھنرند. تمام دانشگاه ھاشھرستان

العه ديگر به تحصيل و مطاست و پسران و دختران دوش به دوش يک
دانشگاه تھران نخستين بار يک   )٢۴٩٧( ١٣٣٧پردازند. در سال می

مرد در  ستاد راھنمایاستاد زن برای راھنمائی دختران استخدام نمود تا با ا
  دو محول است تشريک مساعی کند.خدمتی که به ھر 

  
ھا است در ايران فعاليت دارند و ھر سال برای دختران پيش آھنگ سال

شود که ھا اردوھای تابستانی تشکيل میھا و دانشکدهاندختران دبيرست
ام جمعی و تعاون اجتماعی را عمال در آن اردوھا به مقاصول زندگی دسته

عده زيادتری از زنان ايران به مشاغل آورند. ھر روز عمل و آزمايش درمی
ای شوند و عدهگری و پرستاری وارد میمانند مانند آموزگاری، منشی

دان زن در کشور ما کيل دعاوی و نويسنده و شاعر و موسيقیپزشک و و
  وجود دارد.

  
به روز بر طور که در فصل ھشتم ذکر شده بانوان ايران روز ھمان
افزايند و در تھران و ساير شھرھای بزرگ و ھای اجتماعی خود میفعاليت

ھای بانوان که در نقاط متعدد ايجاد گرديده است شرکت کوچک در باشگاه
خواھرم شاھدخت اشرف پھلوی شورای  )٢۴٩٨( ١٣٣٨کنند. در سال می

نان را در ھای مختلفه زھای سازمانعالی زنان را تشکيل داد تا فعاليت
  زند.ايران با يکديگر ھمآھنگ سا
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عالقه شخص من بر آن است که برای بانوان فرصت بيشتر و مجال 
من اين است که زنان  تری برای خدمات اجتماعی فراھم گردد و ھدفوسيع

نيز از ھمان حقوق اساسی مردان برخوردار باشند. در مسئله حق رأی 
زنان از  ١٩۴۴کشور فرانسه تا سال برای زنان بايد به خاطر داشت که در 

ت در انتخابات محروم بودند ولی کسانی که زنان فرانسوی را شرک
زنان فرانسوی شناسند ھرگز نخواھند گفت که نفوذ سياسی و اجتماعی می

از ھمان سال آغاز گرديده است. زنان کشور سوئيس ھنوز در انتخابات 
نيست که بانوان سوئيس از کنند ولی اين امر ھرگز نشانه آن شرکت نمی

  ی محرومند.حقوق اجتماع
  

اکنون بايد اساس مسئله وضع اجتماعی زنان ايران و خاورميانه را مورد 
» آزادی«شت که در اين کشورھا اصطالحات دقت قرارداد. بايد ناگفته نگذا

چندان با مفھوم واقعی و حقيقی آنھا مورد استعمال » تساوی زن و مرد«و 
مال زنان لطمه وارد ن استنباطات نادرست، خود به حقوق و آنيافته و ھمي

ساخته است. بايد ديد منظور از آزادی زن چيست؟ وقتی به سخنان بعضی 
شود به ذھن کنند گوش فرا داده میزن معرفی می از آنھا که خود را طرفدار

رسد که غرض از آزادی زن اختيار نکردن شوھر و طور میآدمی اين
تربيت او و نرفتن د و در صورت داشتن کودک عدم توجه به نداشتن فرزن

ھا برای ھرزن زير بار ھرگونه مسئوليتی است. اگر چنين باشد اين آزادی
است و ھيچ قانون يا رسمی جلوگير آنان برای ايرانی که بخواھد فراھم 

ھا نيست. ولی سخن اين است که زنان ھوشمند و صاحب تمتع از اين آزادی
ند. وميدانند که درخلقت شناسھا را مردود میی اين نحو آزادیفکر ايران

ھای آنھا امتيازات خاصی است و ھمان امتيازات برای آنھا مسئوليت
 ست.مخصوصی به وجود آورده ا

  
مواھبی که به جنس زن و مرد عطا شده تساوی بين آنھا را برای صاحبان 

و مفھوم » اویتس«ذوق سليم بدون مفھوم ساخته و اگر زنان مفھوم 
مخلوط کنند به جنس زن صدمه جبران ناپذير را با ھم » تساوی فرصت«

  اند.وارد ساخته
  

ن را مکمل يکديگر دين مبين اسالم و ساير اديان آسمانی نيز مردان و زنا
و مسئله مساوات را با مفھوم اينکه زن و مرد از ھر  ٦١قرار داده است

نيز اين حقيقت بارز را پذيرفته جھت يکسان ھستند رد کرده و عقل سليم 
االجتماع را عقيده بر دانم بعضی از روانشناسان و دانشمندان علمیاست. م

                                                            
ی ديگر که به مسئله تقسيم ارث وره نساء و سوره ھادر ساينگونه نيست، اسالم زن را  -  ٦١

  می آورد.مربوط ميشود کمتر از مردان به حساب 
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جا بروز کرده است که آن است که اکثر اختالفات ميان زن و مرد از آن
اجتماع بشر برای ھر جنس وظايف متفاوتی مقرر داشته است. اما اين نظر 

 ختالفات متوجه است. زيرا اگر در رفتارکلی نيست و تنھا به قسمتی از ا
دختران و پسران خردسال که ھنوز شرايط اجتماعی در آنھا اثر نکرده است 

که يک ظر خواھيم يافت. چناندقيق شويم شواھد روشنی در عدم کليت اين ن
که از خانواده ثروتمند يا فقير يا متشخص يا گمنام دوشيزه جوان اعم از اين

ی در او پديدار رسد برحسب خلقت آثار دلربائن بلوغ میباشد چون به دورا
           ً                                                      شود که ابدا  باوضاع اجتماعی ارتباطی ندارد و نتيجه تفاوت طبيعی جنس می

حيات در اثر ھمين تفاوت و امتياز پديدار گشته  اوست و در حقيقت زيبائی
که طرفدار تساوی مطلق بين زن و مرد ھستند مفاھيم است. پس آنھائی

زرگ در برابر پيشرفت زنان کنند و موانعی با با يکديگر مخلوط میکلمات ر
  آورند.به وجود می

  
البته مسئله تساوی فرصت و مجال برای مردان و زنان سخن ديگری است 

که ای بخواھد در رشته فيزيک تحصيل کند بايد بدون اينو مثال اگر دوشيزه
رشته را داشته  جنس وی در نظر گرفته شود فرصت و امکان تحصيل آن

در  آمريکاشناسم که در کشور که دوشيزه دلربای ايرانی را میباشد. چنان
زنامه ھمين رشته مشغول تحصيل بود و با يک جوان ايرانی که در رشته رو

اند و آن زن کرد آشنا شده و چندی است با ھم ازدواج کردهنگاری کار می
کند در صورتيکه رف میداری صدرا به امور خانهاينك تمام اوقات خو

  دان قابلی ھم ھست.فيزيک
  

تساوی کار  )٢۴٩٨( ١٣٣٨سال بموجب مقررات قانون جديد کار مصوب 
و از اين حيث تفاوتی بين زن و تساوی حقوق زن و مرد اصل مسلم گشته 

و مرد منظور نگرديده است. تساوی بين زن و مرد برای اشتغال به خدمات 
که مثال در وزارت پست و شتر فراھم است چناندولتی نيز روز به روز بي

گويند عده ان واگذار شده و میتلگراف شغل فروش تمبر پست به عھده بانو
نويسی مشغولند از گری و ماشيننشیزنانی که در آن وزارتخانه به کار م

  زيادتر است. آمريکاعده مستخدمين زن در ادارات پست کشور 
  

نويسی و دفترداری برای امور ماشين ھای خصوصی نيزمؤسسات و شرکت
  .کنندخود بيش از پيش از وجود بانوان استفاده می

  
بديھی است از نظر فرصت و مجال و توانائی بدنی زن و مرد در اصل 

که مثال در ميان ملل متمدن زنان را به تساوی نميتوان مبالغه کرد. چنان
ھا اين ممنوعيت یگمارند. ممکن است بعضکارھای سنگين ساختمانی نمی



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------†‚Š ---------------------> 
 

را به عدم تساوی تعبير کنند، ولی مردم فکور آن را يک نوع اصالح و 
ست. بينند که تمدن و دانش جديد در اصل تساوی الزم شناخته اتعديلی می

ھائی مخصوص در قانون کار کشور ايران نيز ھمين نظر اعمال و محدوديت
 در شرائط کار زنان و کودکان مقرر داشته است.

  
بايد در » تساوی زن و مرد«و » آزادی زنان«ائل يا اصطالحاتی مانند مس

با دقت مورد تفسير واقع شود. برخی از مردم مدعی محيط خانواده نيز 
ئی از نظر شرائط و مناسبات بين زن و شوی از آمريکاھستند که بانوان 

ترام ئی احآمريکاتمام زنان ديگر جھان آزادترند. ولی من با آنکه برای زنان 
زياد قائلم درچھره آنھا نيز آثار و عالئم ناراحتی و تشويش خاطر بسيار 

توان انکار کرد که در ميان ملل بزرگ گيتی در و اين حقيقت را نمیام ديده
گيرد و بطور متوسط از ھر سه جا صورت میطالق بيشتر از ھمه آمريکا

اطالعات و  آمريکاشود. از فقره ازدواج يک فقره به طالق منجر می
توان فراگرفت ولی شک دارم که درباره زناشوئی معلومات بسيار می

ز نيز از آن کشور بتوان درسی آموخت. آنچه از آن به موفقيت آمي
شود وقتی به دو موجود مانند زن و شوی اطالق شود می تعبير» تساوی«

د. کنکه از حيث خلقت با يکديگر متفاوتند معنی و مفھوم واقعی پيدا نمی
زيرا زن و مرد مکمل يکديگرند و وقتی دراثر زناشوئی اين کمال پديد آيد 

  ير و زيبا خواھد بود.بسيار دلپذ
  

ه است و آنچه من به تجربه در اغلب کشورھا شوھر عھده دار امور خانواد
که در اثر ام اين است که در تمام گيتی از باختر و خاور کسانیدريافته

درھر در اين نکته با يکديگر اتفاق عقيده دارند. اند ازدواج خوشبخت شده
ايران درامر ازدواج و تشکيل خانواده و حال اميد من اين است که مردم 

باختر تقليد نکنند. ميل من اين است که وظيفه بانوان کورکورانه از جھان 
ھای خوب زندگانی جھان متمدن را اقتباس کنيم ولی نه آن مسائلی که جنبه

کم زندگانی خانوادگی ايرانی را برھم ريزد و نه تا آن حدود که بنيان مستح
برخی از زنان جاھل و گمراه  فته آن را از ھم بگسالند.ھای بھم بارشته

کنند که منظور از آزادی، توانائی آنھا در اقناع ور میايرانی و خارجی تص
 ھوا و ھوس و تمنيات نفس خودپسند آنھا است ولی حقيقت مسئله آن است

ای به دست آورند مسئوليت جديدی برای آنھا بوجود که زنان ھر حق تازه
اند از تعھد آن مسئوليت سر توانستهو اگر در ھنگام دوشيزگی نمیآورد می

توانند از زير بار وظائفی که در ھنگام ازدواج بطريق اولی نمی باززنند
  آيد شانه خالی کنند.برای آنھا به وجود می
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زيستند بسيار ھا میته مسئوليت زنان ايرانی که در اندروندر دوران گذش
يرا شوھران و خدمتگزاران متعدد وسايل آسايش را ساده و محدود بود. ز
  داشتند. ند و بار ھر زحمتی را از دوش وی برمیساختاز ھر جھت فراھم می

  
کند: ولی زن دانشمند امروز وظائف دشواری را در برابر خويش مشاھده می

را نخست بايد برای شوھر خويش ھمسری باشد يعنی نه تنھا وظيفه زي
دھد بلکه رفيق و شريک حيات معنوی و ذوقی شوھر بستری را انجام ھم

که به عھده اوست تربيت فرزندان در  باشد. مسئوليت بزرگ ديگری
ھائی است که سرشت و طينت و اخالق طفل بايد بروز و ظھور نمايد سال

برای کودکان کانون عشق ومحبت وسرچشمه ذوق و منبع و اوست که بايد 
قی را که در دنيای کنونی طفل را به فضيلت باشد و اصول و مبادی اخال

نھا بياموزد. از اينھا گذشته زن ايرانی کند به آحوزه بزرگ اجتماع وارد می
بايد در تجديد حيات کشور خويش سھمی داشته باشد و در امور خيريه و 

خدمتی را تعھد نمايد. و اين خدمت را بدون کبر و نخوت يا  المنفعهعام
روئی و طيب خاطر انجام دھد خويش در کمال گشادهتوجه به مقام و منزلت 

کنند ھا و روستاھا زندگی مینان را که در دھکده                    ً  و مردم عادی و مخصوصا  آ
  مورد شفقت خويش قرار دھد.

  
از آنھا به عقيده متخصصين  نظير ايران که بسياریمن به آينده زنان بی

تواند، من زن ايرانی می الجمال زيباترين زنان جھانند ايمان دارم. به نظرعلم
ٔ                           با نگاھداشتن جنبه  نسوانيت، خويشتن را به آن  مقام برساند که در سربلندی                 

ھائی باشد و پيشرفت جامعه مترقی ايران کنونی مصدر خدمات و مسئوليت
  ی و افتخار اوست.که ھمه جا مايه سرافراز
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 فصل يازدهم

  فرهنگ و آينده ايران
  

که حضرت محمد صلی هللا عليه و آله در مکه دعوت ھنگامی روايت است
ز مردم مکه به مخالفت و ضديت با آن اسالم را آشکار فرمود گروھی ا

حضرت برخاستند و به قصد جان رسول خدا گرداگرد خانه وی جمع شدند. 
ده فرمود که از مکه به مدينه ھجرت کند و از آنجا حضرت ختمی مرتبت ارا

مبين اسالم دعوت فرمايد. چون دشمنان خانه را محاصره خلق را به دين 
، شب ھنگام يکی از ه خطر بسيار داشتکرده بودند و بيرون آمدن از خان

حضرت را بردوش گرفته و عبائی برسر وی کشيد و از خانه صحابه آن
گذشتند يکی ازمعاندين پيش آمده از دشمنان می خارج شد. وقتی از ميان

که بردوش او چه کسی است. وی بی محابا پاسخ داد حامل حضرت پرسيد 
شوخی پنداشتند به بازرسی  محمد است. معاندين که اين سخن صدق را

شخص روی پوشيده نپرداختند و رسول اکرم بسالمت از ميان آنان گذشته 
  ٦٢و از خطر مرگ نجات يافت.

  
 اين روايت را از نظر حکمت بزرگی که در آن نھفته است در صدر اين من

ام تا در مقامی که سخن از آموزش و پرورش خواھد رفت فصل قرارداده
  آن اشاره شود.بمناسبت موقع، به 

  
پيغمبر اسالم فرموده است که کسب علم و معرفت تنھا اندوختن علم و دانش 

ود به کاربرد و علم را با عمل توأم شنيست بلکه بايد آنچه فراگرفته می
مود و اگر چنين نباشد مابين کسی که علم بخشی نساخت و به ديگران فيض

کند تفاوتی ويش حمل میاندوخته با چھارپائی که کتب فراوان بر پشت خ
     ً                                                      محققا  در جھان امروز احتياجی به اثبات اين نکته نيست که گاھی  ٦٣نيست.

که اگرفته شود از فوائد آن بيشتر است. چنانزيان دانشی که بطور ناقص فر
برای تشکيل اردوی زندانيان و دھليزھای اعدام برای ھيتلر علم و دانش را 

                                                            
ين يک داستان است و شاھنشاه در پاراگراف پسين آنرا نمونه برای شرح مقام آموزش مثال البته ا -  ٦٢

  ، وگرنه تاريخ راستين غير از اين است.آورده اند
  :در گلستان سعدی است که برخی آنرا به پيامبر نسبت ميدھند. داستان گلستان اين استاين پند  - ٦٣

دند و سعی بی فايده کردند يکی آن که اندوخت و نخورد و ديگر آن که آموخت و دو کس رنج بيھوده بر
 نکرد

  و نيست نادانیچون عمل در ت                لم چندان که بيشتر خوانیـــــع
  رو کتابی چند  َ ــ  چــــــــارپاپيی ب              قق بود نه دانشمند ــــــه محـــــن

  زم است يا دفترــکـــه بر او ھي               آن تھی مغز را چه علم و خبر 
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اه از زن و مرد و کودک به کار برد. ھا نفوس بيگناز ميان بردن ميليون
امروز اين نکته مسلم است که تربيت و دانشی که اجتماع آن را بپذيرد نه 

اص را با اطالعاتی آشنا کند، بلکه بايد اصول حق و حقيقت تنھا بايد اشخ
  صواب را به جامعه بشری تلقين نمايد.و رفتار 

  
ری مقدم بود و ھرچند آودر ايران قديم شغل روحانيت بر سربازی و جنگ

ملت ايران اصوال ملتی سلحشور بود ولی مذھب زرتشت روح باصالبت 
بخشيد. تعليم فنون و انعطاف میکرد و به آن صفا سربازی را تعديل می

انيون زرتشتی گذشته از تعھد مناسک آوری ويژه سپاھيان بود و روحرزم
پسران خردسال ايرانی پرداختند. مذھبی به تعليم و تربيت جوانان نيز می

پندار نيک و کردار نيك را فراگرفته سواری و  ، سه اصل مھم گفتار نيک
شد آن بود که ن درسی که به آنھا داده میآموختند و مھمتريتيراندازی می

خويش قرار دھند و توانائی تشخيص ميان خير راستگوئی را اساس زندگی 
  و شر پيدا کنند.

  
تعليم و تربيت را به طبقات ممتاز منحصر ساخته متاسفأنه زرتشتيان قديم 

بودند و موبدان تنھا به تربيت فرزندان شاھزادگان و رؤسای قبائل و 
پرداختند و مردم عادى از نعمت علم ارتش و مأمورين کشوری میافسران 
نصيب بودند و درجه معلومات بازرگانان محدود و به قدر رفع ش بیو دان

                                                  ٔ  ھم اين بود که ايرانيان قديم به شغل بازرگانی به ديده  احتياج بود و علت آن 
شناختند و سعی حقارت نگريسته و بازار را مرکز فريب و دروغ می

نيز                                                       ً      کردند که در حوالی بازارھا مکتب و مدرسه ای نباشد. ظاھرا  زنان می
  ای بودند از فراگرفتن معلومات نصيبی نداشتند.از ھر طبقه

    
مقام و رؤسای ادارات علوم زمان بزرگ و افسران عالیدر آن زمان مؤبدان 
ر دادند و تحصيالت عاليه از آن فراتتر ازخود تعليم میرا به نسل جوان

مثال  کهرفت ولی در اين موضوع موارد استثناء نيز وجود داشت چناننمی
ھای مسيحی که در محل لبنان امروز دانشگاه و دانشکده پزشکی نسطوری

س کرده بودند در اثر مخالفت و تعدی که از امپراطوری روم بزرگی تأسي
د و شد، ناگزير نخست به سوريه (شامات) مھاجرت کردنشرقی به آنھا می

  ميالدی به کشور ايران پناھنده شدند. ۴٨٩سپس در سال 
  

انوشيروان شاھنشاه ايران مقدم دانشمندان آن قوم و کتب آنھا را خسرو 
شاپور (در خوزستان) دان ھم در شھر گندیگرامی داشت و آن دانشمن

 دانشکده پزشکی تأسيس کردند که تا چندين قرن مشغول افاضه بود.
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ين دانشگاه و استادان مسيحی آن در ايران به عمل آمد استقبالی که از ا
خصيصه مماشات و مدارای ما نسبت به فرق مذھبی گوناگون و دليل بارز 

صال و خصائص در دوره شاھنشاھی بزرگداشت علم و ھنر است. اين خ
 ۵۴١که در سال داشت چنان  خسرو انوشيروان به طريق ديگر نيز تجلی

ی تشکيل داد تا برای بسط و اشاعه علم پزشکی ميالدی آن شاھنشاه شورائ
ور شاھنشاھی تبادل نظر کند و رياست اين شورا را در سراسر کشور پھنا

م جبرائيل دستويه واگذار نمود نيز به يکی از پزشکان مشھور مسيحی بنا
شاپور و ھمچنين تأليف و نشر کتب پزشکی را تشويق کرده و دانشکده گندی

ين را به برگرداندن رساالت و کتب افالطون و ارسطو را وسعت داد و مترجم
ندان مشھور يونانی و ھندی به زبان پھلوی تحريض کرد. و ساير دانشم

ميالدی آغاز گرديد روحانيون  ۶٣٣سال پس از حمله اعراب به ايران که به 
مسلمان امر تعليم و فرھنگ و قضاوت و امور خاص روحانيت را به عھده 

ھای ابتدائی پسرانه تأسيس ھا يا دبستانر کشور مکتبگرفتند و در سراس
يزگان طبق رسم معمول زمان ھمچنان از فراگرفتن علم و دانش کردند (دوش

ھشت سالگی معموال از مادر و خواھران  بی نصيب بودند). پسران در سن
آمدند و يا در شدند و تحت تربيت مردان خانواده درمیخود جدا می

  شدند.ه ھا ومربيان موظف سپرده میند بدست للھای ثروتمخانواده
  

مزد معلم که بسيار ناچيز خانواده اش از عھده پرداخت دستھر پسری که 
را فراگرفته و متن آن و قرائت قرآن  شدآمد به مکتب سپرده میبود برمی

سپرد و نوشتن و خواندن زبان فارسی و مقداری حساب را به حافظه می
قرآن مجيد به زبان عربی است اطفال از فھم و معانی گرفت. چون ياد می

               ً                                داران نيز غالبا  بعلت فقر علمی از توضيح و ترجمه عاجز بودند و مکتبآن 
  کردند.فنظر میو تفسير مفاد آيات صر

  
نشستند و  کودکان دبستانی چھار زانو روی زمين به دور معلم خود می

آوردند و گاھی خود معلم نيز میآيات قرآن کريم را که از معانی آن سر در ن
ود با يکديگر با تکان دادن سر با صدای بلند قرائت از فھم معنی آن عاجز ب

ھری شاگردان تنبل را با چوب کردند. معلم مکتب برای حفظ انضباط ظامی
  کرد.           ً         و فلک شديدا  تنبيه می

  
 رفتکرد به مدرسه يا دبيرستان میپس از اينکه کودک مکتب را تمام می

تحصيالت خود پرداخت و وقتی و به تحصيل علوم دينی و حقوق و طب می
  آمد.رساند به اخذ گواھينامه خاصی نائل میرا در اين مدرسه به اتمام می

  



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------†ƒ„ ---------------------> 
 

                        ً                              صد و اندی سال پيش متدرجا  اصول و رويه کشورھای متمدن در کاز ي
ميالدی جمعيت  ١٨٣۶دستگاه تعليماتی ما نفوذ پيدا کرد. در سال 

تأسيس و  دبيرستانی در شھر اروميه (رضائيه امروز) آمريکا ٦٤بيتریپرس
ھائی ايجاد کردند. ھمچنين چندی بعد در ساير نقاط ايران نيز دبيرستان

ھای بعد در انگليسی و آلمانی و فرانسوی و روسی در سالھای دبستان
و ايران افتتاح گرديد و ھزاران نفر از پسران و دختران معلومات ابتدائی 

ھا فراگرفتند. متوسطه و مقدمات تحصيالت دانشگاھی را در آن دبيرستان
ھا دبيرستان البرز تھران است که بسياری از مشھورترين اين دبيرستان

التحصيالن اين روزی و بازرگانان درجه اول کشور از جمله فارغرجال ام
دبيرستان ھستند و ھمه به شخصيت بارز دکتر ساموئل جردن مدير 

اتفاق عقيده  ھا آن سمت را عھده دار بودهئی اين دبيرستان که ساليکاآمر
دارند. پس از تشکيل دبيرستان پسرانه البرز دبيرستان ديگری نيز به اسم 

  برای دختران تأسيس گرديد.» سيج«

  
  

يعنی پنج سال پس از جلوس ناصرالدين شاه قاجار  )٢۴٢٨( ١٢۶٨بسال 
ی ايران به ھمت و مجاھدت شادروان ميرزا به سلطنت اولين دارالفنون دولت

خواه آن پادشاه در تھران تقی خان اميرکبير صدراعظم دانشمند و ترقی
ليم و تربيت درباريان و افسران تأسيس يافت. اين دبيرستان دولتی برای تع

ھای اوليه برای و مھندسين تأسيس يافته بود و در سال ارتش و اطباء

                                                            
ٔ                                  ريشه نام کليساھای پرسبيتری از گونه  پرسبيتری مديريت کليسا گرفته شده، -  ٦٤ ای که در گونه                                  

ھستند. شمار زيادی از کليساھای  شود که نماينده ريش سفيدانآن کليسا توسط مجامعی اداره می
طور خاص تنھا به کليساھايی ولی واژه پرسبيتری به ند،ااصالح شده به اين صورت سازمان يافته

ٔ     شود که ريشه  شانگفته می ھای سياسی متعددی ھای اسکاتلندی و انگليسی و گروهرا به پرسبيتری           
  رسانندتشکيل شدند می ھای داخلی انگلستانجنگ که حين
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و مشاورين نظامی فرانسوی که برای اصالح  تدريس از معلمين اروپائی
شد و برنامه تشکيالت اداری و آرتشی به ايران آمده بودند استفاده می

شيمی  -رياضيات  -تين و فرانسه ھای زبان الدرسی آن مشتمل بود بر رشته
تعليمات نظامی و اندکی بعد زبان  -شناسی معدن -طب  -داروسازی  -

 ١٢٧٣می و حقوق نيز به آن افزوده شد. تا سال فارسی و عربی و فقه اسال
تن دانشجو در اين دبيرستان مشغول تحصيل بودند و  ١۶٠    ً جمعا   )٢۴٣٣(

  امه رسمی توفيق يافتند.نفر به اخذ گواھين  ١١٠از بين آنھا 

 
  

ام و شک نيست که ناصرالدين شاه قبال سخن رانده ھایراجع به مسافرت
يان و توجه آنان به لزوم تجديد رويه تعليمات آن سفرھا موجب بيداری ايران

ای از جوانان ايرانی را و اقتباس اصول نوين گرديد. ناصرالدين شاه عده
 ١٢٧۵اشت و اين جوانان از سال برای کسب معلومات به اروپا گسيل د

از فراغ از تحصيل به ميھن خود بازگشتند با ھمکاری که پس  )٢۴٣۵(
ايران به تشکيل مجامعی برای تنظيم و تجديد  ای ديگر از دانشمندانعده

دانشکده  )٢۴۴١( ١٢٨١ھا پرداختند. در سال ھا و دانشکدهبرنامه دبستان
 ١٢٨۶قانون مشروطيت در سال علوم سياسی در تھران تأسيس يافت و 

وظيفه دولت را در تعميم معارف و تعليم و  )٢٤٠٨=١٢٤٨( ھجری قمری
 ١٢٩١و  )٢۴۵٠( ١٢٩٠ھای سالتربيت موکد ساخت و در فاصله 

مجلس شورای ملی اليحه تشکيل وزارت فرھنگ و تعليم و تربيت  )٢۴۵١(
  عمومی را به تصويب رسانيد.

  
يعنی کمی پس از کودتای پدرم در  )٢۴۶٠( ١٣٠٠با اين حال در سال 

محصل  ۴٣،٠٠٠باب دبستان ابتدايی دولتی با  ۴۴٠ور بيش از سراسر کش
 ٩١دانش آموز و يک دانشکده با  ٩،٣٠٠دولتی با  باب دبيرستان ۴۶و 

دانشجو مشغول اشاعه معارف نبود و پدرم که اين عده محصل و دانشجو 
ديد به بسط و توسعه و تکثير نمیو مدرسه را با احتياجات کشور متناسب 
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ھا ھمت گماشت و نتيجه مساعی او آن بود که در ھا و دبيرستاندبستان
ل ھا به سه برابر عده ساھا و دبيرستانه دبستانعد  )٢۴٧١( ١٣١١سال 

به شش برابر بالغ گرديد  )٢۴٨١( ١٣٢١و در سال  )٢۴۶١( ١٣٠١
مان نسبت افزايش يافت.  در                                   ً     وعده محصلين و دانشجويان نيز تقريبا  به ھ

شمسی فقط سه مدرسه عالی در ايران وجود داشت  )٢۴٧١( ١٣١١سال 
رس عاليه که عبارت از مدرسه عده مدا )٢۴٨١( ١٣٢١ولی در سال 

و دانشکده افسری و دانشسرا (که اولين دانشسرای کشاورزی و مھندسی 
گرديد. تأسيس  دخترانه ھم جزو آن بود) و دانشگاه تھران بود چھار برابر

دانشکده افسری يکی از اقدامات مھم رضاشاه برای تربيت افسران با سبک 
پرستی حقيقی ملکات فاضله و ميھننوين بود که فنون نظامی را با پرورش 

  فراگيرند.
  
مسئله بسط تعليم و تربيت، رضاشاه به ساختن دبستان و دبيرستان و  در

ھای خارج اکتفا نکرد، بلکه فلسفه تربيت معلم و اعزام دانشجويان به کشور
آموزش و پرورش و رويه تعليماتی کشور را تغيير شگرف داد و تحولی 

  ازمان بزرگ به وجود آورد.عميق و معنوی در اين س
  

لق و ايجاد روح                       ُ نخستين آموزش و پرورش خ  بعقيده پدرم وظيفه 
پرستی در دل جوانان کشور بود و بدون وجود يک چنين روحيه ميھن

ھائی که برای تجديد حيات کشور داشت صورت وقوع پيدا يرومندی آرمانن
تغييرات ظاھری  کرد. بعقيده او اقتباس تمدن و فرھنگ نوين تنھا بهنمی

ھای اسفالت شده نيست بلکه بايد آھن و خيابانمانند احداث کارخانه  و راه 
توفيق در در فرھنگ و معنويات ملت ايران نيز تغييرات کلی به عمل آيد و

اين عملی بسته به درجه عمق و بسط دامنه آن تغييرات اساسی است. از 
کرد خی را حفظ و مرمت میھمين جھت در ھمان ايام که بناھای کھن و تاري

رساند طرز فکر و عمل مردم را نيز عوض خستين میو به ابھت و شکوه ن
رای آن کرد تا عظمت گذشته ايران با آينده روشن و درخشانی که بمی
  آھنگ گردد.خواست ھممی
  

روز در برای اجرای ھمين فکر، پدرم برنامه ھائی تعليماتی را که تا آن
ت مدنی به مقام اجرا گذاشت و دروس بھداشت و تعليما ايران سابقه نداشت

داری را در مدارس رواج داد، تشکيالت پيش آھنگی پسران و و خانه
يو و ساير وسائل مخابراتی جوانان و دختران را تشويق کرد، و بوسيله راد

ای که در خدمت به ميھن داشتند و مجاھدت در بھبود کودکان را به وظيفه
ن تنظيم نا ساخت و برنامه وسيعی برای آموزش سالخورداوضع زندگانی آش

 فرمود.
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شمسی که دوران سلطنت من آغاز گرديد من نيز  )٢۴٨٠( ١٣٢٠از سال 
در امر تعليم و تربيت اتخاذ کرده بود مورد  ھمان اصول کلی را که پدرم

  ام.توجه و تعقيب قرار داده
  

تعليمات اجباری  شمسی مجلس شورای ملی قانون )٢۴٨٢( ١٣٢٢در سال 
  کشور تصويب نمود. رايگان را برای کليه کودکان

  
ھا و ھرچند اين قانون تا حدى برای کشور زود بود و ھنوز عده آموزشگاه

آن حد نرسيده بود که بتوان قانون را در سراسر کشور به  آموزگاران ما به
کرد یموقع اجرا گذاشت ولی ھدف آينده تعليم و تربيت را برای ما مشخص م

  ساخت.آور میالزامو وصول به آن را برای ما 
  

که دستگاه آموزشی کشور از ھمان ايام روی به توسعه نھاده است چنان
ساليانه کشور بالغ گرديده و اين مبلغ ھزينه فرھنگ به يک پنجم بودجه 

شود بنظر من با مقايسه با آنچه در ممالک راقيه برای فرھنگ خرج می
  است. بسيار قابل توجه

  
باب تجاوز  ٨،٠٠٠ھای دولتی از دبستانعده  )٢۴٩٨( ١٣٣٨در سال 

ھيجده برابر شده بود وعده  )٢۴۶٠( ١٣٠٠کرد يعنی نسبت به سال می
باب رسيده بود که بيست و سه برابر سال  ١،١٠٠به دبيرستان دولتی 

ھا را که در ظرف مدتی شمسی است و اگر اين پيشرفت )٢۴۶٠( ١٣٠٠
ھل سال به عمل آمده از اقدامات بسيار مھم به شمار آوريم حمل کمتر از چ

ھا مشغول بر مبالغه نخواھد شد. عده محصلين ايرانی نيز که در دبستان
ھا ک ميليون تجاوز کرده و عده دانش آموزان دبيرستاناند از يتحصيل بوده
ھای کشاورزی و مدارس ھنرھای زيبا و موسيقی و علوم گاهو آموزش
 ۴۵،٠٠٠نفر بالغ شده وعده آموزگاران و دبيران به  ٢٢،۵٠٠به  اداری

  اند.نفر رسيده است که يک سوم آنھا زن بوده
  

که در دانشگاه دانشجو  نفر ١١،٠٠٠در قسمت تحصيالت عاليه عالوه بر 
زار نفر جوان از دختر و پسر در تھران به تحصيل اشتغال دارند چندين ھ

پردازند و چند صد ھا به کسب معلومات میھای نوبنياد شھرستاندانشگاه
نفر ھم در دانشگاه جنگ مشغول فراگرفتن معلومات نظامی ھستند. دانشگاه 

و رياضيات و مھندسی و پزشکی ھای علوم طبيعی تھران مرکب از دانشکده
رزی و دامپزشکی و حقوق و علوم و دندانپزشکی و داروسازی و کشاو

نرھای زيبا و علوم و فقه اسالمی است. سياسی و اقتصادی و ادبيات و ھ
ھا، دانشگاه تبريز و شيراز و مشھد و اصفھان و ھای استاندر دانشگاه
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نھا نسبت به دانشگاه تھران ھای تدريسی آاھواز با وجود آنکه ھنوز رشته
ھای ادبيات و شيراز مرکب از دانشکده که مثال دانشگاهمحدود است (چنان

م است) ولی بسرعت در حال تکاملند و با کشاورزی و پزشکی و علو
قدمان خدمات فرھنگی است دستگاه آموزشی خود ای که ويژه پيشروحيه

  بخشند.را توسعه می
  
دانشگاه تھران مؤسسه علوم اداری و در  )٢۴٩٣( ١٣٣٣در سال  

ھای ويژه اداره امور ھا تأسيس يافت که قسمتئیآمريکابازرگانی با کمک 
ھا برای شود و اين رشتهکارمندان در آن تدريس میعمومی و تربيت 

کشوری مانند ايران که تازه در راه ترقی و پيشرفت قديم نھاده حائز اھميت 
ديگری نيز مانند مرکز مطالعات خاورميانه  فراوان است. مؤسسات و مراکز

ھای روانشناسی و موسسه مطالعات بررسی و آزمايششناسی و و باستان
ع ماالريا و بررسی اتمی در دانشگاه تھران داير و مشغول اجتماعی و دف

  کارند.

  
  ده پزشکی دانشگاه تھراندانشک                         

در خارج از حوزه دانشگاه نيز مراکز تحصيالت عاليه ديگری تأسيس شده 
ای تھران که برنامه چھارساله دارد و به نی و حرفهاست مانند مؤسسه ف

دھد و مؤسسه آبادان که توسط د درجه فوق ليسانس میدانشجويان خو
شود و به تدريس مواد مختلف در رشته شرکت ملی نفت ايران اداره می

مھندسی اشتغال دارد. آموزشگاه خدمات اجتماعی تھران دانشجويان را 
کند و آموزشگاه وزارت بھداری فن فعه تربيت میالمنبرای اداره امور عام

پروری و خدمت آموزد و آنھا را با اصول نوعان جوان میاری را به زنپرست
 سازد.به خلق آشنا می
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ھای وسيعی نيز برای ، برنامهگذشته از مؤسسات تعليم و تربيتی فوق
ھای فهباسواد کردن افراد نظامی و ژاندارمری و آشنا ساختن آنھا به حر

رباره ھشتم و نھم د صنعتی به مورد اجرا گذاشته شده است. در فصل
ٔ                                      ھای تعليماتی که بوسيله  مؤسسات خيريه و بانک عمران وابسته به فعاليت                      

آيد و برنامه وسيع عمرانی که دولت مشغول دستگاه سلطنت به عمل می
سيع اجرای آن است سخن رفته است. عالوه براين اقدامات دولت برنامه و

ر سراسر تربيت عمومی دو جامعی نيز برای باسواد کردن مردم و تعليم و 
ھا و ھای آموزشی دھکدهکشور به موقع اجرا گذاشته است. در کالس

ھا ھزار نفر از مردم که بيشتر کسانی ھستند ھا و مراکز استان دهشھرستان
  ل دارند.اند به تحصيل اشتغاکه از نعمت تعليم و تربيت برخوردار نبوده

  
ابزار است و اگر به مانند آالت و اما سواد يعنی توانائی خواندن و نوشتن، 

راه ناصواب به کار افتد زيانش از سود آن بيشتر است و از ھمين جھت 
نظر ما در تعميم سواد وسعت يافته و برنامه تحصيالت اساسی و بدوی را 

نی افراد باشد و ايم که سواد عامل بھبود وضع زندگاطوری مرتب ساخته
د است برای انجام اين کشور ما موجو استعداد سزاوار تحسينی که در مردم

  منظور به حد کمال مورد استفاده قرار گيرد.
  

وزارت فرھنگ عده کثيری آموزگار که اغلب آنھا زن و شوی ھستند برای 
اجرای تعليمات اساسی در دھات و قصبات تربيت کرده و آماده خدمت نموده 

ا به تعليم و ھا موجود است عصرھھائی که در دھکدهتا در دبستان است
                              ً                                   تدريس بپردازند اين افراد غالبا  از نظر عالقه و شوقی که به اين خدمت 

دھند. ھا قرار میپرارزش دارند منزل خود را مرکز امور اجتماعی دھکده
ی آموزند، ولاين آموزگاران به روستائيان خواندن و نوشتن و حساب می

ائج دم روستا و حودرس آنھا طوری است که ھميشه با کارھای روزانه مر
آنھا ارتباط مستقيم دارد. برای روشن ساختن اين مطلب عنوان چند کتاب 
را که وزارت فرھنگ با ھمکاری مؤسسات ديگر برای تدريس در اين 

ما خواندن و «کنم: عنوان کتاب اصلی ھا تھيه کرده است نقل میکالس
 -ھداشت ھای ديگر، خانه و باست  و کتاب» گيريمرا ياد می نوشتن
ما باھم  -درخت جنگل  -بھداشت عمومی قصبه  -پروری اری و دامدمرغ

کنيم، عنوان دارند. دروس عملی نيز با  قرائت توأم است و مثال کار می
 روستائی نه تنھا طريق مواظبت و نگاھداری درخت پسته را در کتاب

و دفع  ھای زيادی درختکه عمال نيز طرز پيرايش و قطع شاخهخواند بلمی
گيرد و يا در اثر فراگرفتن دروسی چند راجع به پرورش تعليم می را آفت آن

تواند در حفظ کندو شيوه بھتری را به کار ببرد. و نگھداری زنبورعسل می
ھمچنين ھمسر مرد روستائی نه تنھا درباره طرز نان پختن و ميوه خشک 

ه خواند بلکمی دن و جلوگيری از چشم درد فرزند خود مطالبی در کتابکر
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گونه تعليم و تربيت آموزد و شک نيست که اينعمال نيز رموز آن را می
  دربھبود اوضاع زندگانی مردم روستا اثرات بسيار سودمندی خواھد داشت.

  
ھای متنوع علوم مادی در کشور، توسعه و ترويج با اشاعه سريع رشته

باب   ٢٠٠ال حاضر که در حعلوم دينی نيز از نظر دور نمانده است چنان
مدرسه علوم دينی و حوزه علمی اسالمی در کشور ايران داير است که 

کند ولی اداره امور داخلی اين قسمتی از ھزينه آن را دولت تأمين می
ھا و تدريس طالب از ھر حيث دراختيار روحانيون است و غالب حوزه
ترين و رگشوند. بزن آنھا برای اجرای وظائف روحانی تربيت میشاگردا

است که از اماکن متبرکه  رين اين مؤسسات حوزه علميه مشھور شھر قمبھت
به شمار است و دير زمانی است که مرکز کسب فضائل معنوی و علوم دينی 
بوده و ھنوز کيفيت معنوی خويش و برکناری از جھان مادی را نگاه داشته 

 .است
  

به  رس روحانی روزگذشته از مؤسسات تعليماتی و آموزشی دولتی و مدا
ھای خصوصی که با اجازه وزارت ھا و دبيرستانروز بر تعداد دبستان
  شود.يابد افزوده میفرھنگ گشايش می

  
يکی از اين مؤسسات آموزشگاه پرستاری وابسته به مرکز پزشکی شيراز 

رستاری را مطابق اصول نوين است که در آن دوشيزگان جوان فن پ
ن و دبستان ابتدائی و زيادی کودکستاآموزند. ھمچنين عده می

ھای خارجی و موسيقی و غيره بوسيله ھای بازرگانی و زبانآموزشگاه
  دھند.افراد تأسيس گشته و در بسط فرھنگ به قدر خود خدمتی انجام می
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بيگانگان در پدرم بمنظور جلوگيری از نفوذ  )٢۴٧٩( ١٣١٩در سال 
لين ايرانی در محص ھای خارجی کهکشور مقرر داشت که تمام آموزشگاه

آن مشغول تحصيل بودند بوسيله دولت اداره شود. اما در جنگ دوم جھانی 
               ً        ھای خارجی مجددا  افتتاح اين ترتيب کم و بيش برھم خورد و آموزشگاه

زشگاه ھا که شھرت بسزائی دارد آمواهيافت. از جمله اين آموزشگ
ئی اداره آمريکائی تھران است که بدست ھيئت مبلغين پرسبيتری آمريکا
محصل که قسمت عمده آنھا ايرانی  تن ١٢٠٠شود وھمه ساله در حدود می

ھستند در شعب ابتدائی ومتوسطه آن به تحصيل اشتغال دارند. پايه تدريس 
د به بسياری از محصلين را برای ورو اين آموزشگاه بسيار عالی است و

ھا و ساير کليمی سازد. ارامنه وآماده می آمريکاھای ھا و دانشگاهدانشکده
ھای اختصاصی ھستند که ھای مذھبی ايران نيز ھمه دارای آموزشگاهاقليت
  شوند.بخشی اداره میرفته به نحو رضايترويھم

  
ٔ                  ن عالقه  وافری به آموختن ھای اخير ھموطنان من از پير و جوادر سال      
لل اند و علت آن نيز آن است که امروزه بيشتر مانگليسی پيدا کرده زبان

کنند و بسياری از آثار ادبی و علمی بزرگ جھان به زبان انگليسی تکلم می
مھم به آن زبان نگارش يافته است. ولی به نظر من اين عالقه علت اساسی 

گليسی جنبه اند که انمردم بتدريج دريافتهديگری ھم دارد و آن اين است که 
ھای تبليغاتی کتابکه بسياری از المللی پيدا کرده است. چنانزبان بين

شود. با وصف آن ايرانيان ھا نيز به زبان انگليسی چاپ و منتشر میروس
        ً                                                               که اساسا  در فراگرفتن زبان استعداد بسيار دارند، به زبان فرانسه نيز عالقه 

ؤسسه ايران و فرانسه در          ٔ               دھند و عده  زيادی يا در ممی مخصوص نشان
آموزند و ر صحيحی به معلمين می                              ٔ      تھران که زبان فرانسه را با شيوه  بسيا

ھا به تحصيل اين زبان مشغولند. در مورد ھا و دانشکدهيا در دبيرستان
شود باز زبان انگليسی بايد گفت که ھرقدر مؤسسات آموزشی زيادتر می

کند. امروز در تمام کفايت نمی تقاضائی که برای اين زبان ھست برای رفع
ھای شود و دانشگاهانگليسی تدريس میھای دولتی ايران زبان دبيرستان

ھای وسيع و مفصلی برای زبان و ادبيات انگليسی دارند. ايران برنامه
ئی چندين صد آمريکاھای انگليسی تحت سرپرستی ھيئت پرسبيتری کالس

ھای نگليس در تھران و شھرستانھای انجمن ايران و ارد و کالسمحصل دا
                    ً           صدھا دانشجو و مخصوصا  اشخاصی که تبريز و مشھد و اصفھان به تعليم 

پردازند. ھمچنين در کنند میخود را برای معلمی زبان در مدارس آماده می
ھزاران نفر دانشجو در تھران و مشھد و  آمريکاھای انجمن ايران و کالس

برنامه متحدالشکل مشغول فراگرفتن  رمانشاه و اصفھان و شيراز بايکک
خيز نيز تحصيل به زبان آبادان و مناطق نفتزبان انگليسی ھستند. در شھر 

  انگليسی بين جوانان بسيار متداول است.
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تدريس انگليسی بوسيله راديو و تلويزيون معمول است و در تھران و 
يس ھای خصوصی زبان انگليسی نيز تأسآموزشگاهواليات عده زيادی 

ادی ھای کوچک و بزرگ ايران مقدار زيگرديده و در مرکز و شھرستان
رسد و ھميشه مشتری زياد کتب درسی و مطبوعات انگليسی بفروش می

 دارد.
   

ھای اخير در امر با آنچه ذکر شد، ظاھر است که کشور ايران در اين سال
ھای قابل توجھی نائل گرديده است ولی رفتآموزش و پرورش به پيش

ماست داند که در مسئله فرھنگ راھی که در پيش کس بھتر از من نمیھيچ
چقدر دراز و مسافتی که بايد برای رسيدن به ھدف عالی طی شود چقدر 

                         ً            ھا از مردم کشور من مخصوصا  بزرگساالن و ھنوز ميليون دور است.
سوادی عمت سواد محرومند و مبارزه با بیھا و روستاھا از نجوانان دھکده

نيازمند  ای است که                     ً                            ه در پيش داريم و حتما  بايد بر آن فائق آئيم مبارزهک
  ٦٥کوشش و مجاھدت شديد و مستمر ما است.

  
ھا و درصد بر مجموعه محصلين دبستان ١٢اميدوارم ھر سال در حدود 

اليانه جمعيت ھا افزوده شود و اين محاسبه براساس افزايش سدبيرستان
شود. يبا سه و نيم درصد به آن افزوده میکل کشور است که ساليانه تقر

ن افزايش ساليانه بسيار ھنگفت است ولی ھر ھرچند ھزينه تعليم اي
ای که در اين راه به کار انداخته شود و ھر ھزينه ای که پيدا کند سرمايه

  .برای آينده ايران بسيار گرانبھا و سودمند خواھد بود
  

برای وصول به ھدفی که در پيش اما تنھا افزايش وسائل تعليم و تربيت 
ھا و آموزگاران ايد بر عده آموزشگاهماست کافی نيست و در عين اينکه ب

و دانش آموزان بيافزائيم بايد در معنی و مفھوم حقيقی تعليم و تربيت امعان 
ين فصل ذکر نظر مخصوص کرد و ھمين نکته مرا به روايتی که در آغاز ا

پرده اھم در اين مورد حقايقی را صريح و بیخوکند و میام متوجه میکرده
  اظھار کنم.

  
اند، ھای اخير و حتی در گذشته به ايران آمدهن خارجی که در سالمسافرا

ای از مردم کشور ما به دروغ گفتن خو اند که پارهبه اين نکته متوجه شده
نکه اين اشخاص ھر وقت صالح شخصی اند. بايد فھميد علت ايگرفته

  شوند چيست؟ند به دروغ متوسل میاقتضاء ک
  

                                                            
سفيد، شاه و  بنقالا«ه دانش و بھداشت و ترويج و آبادانی در قالب کری سپانياد فاين ب - ٦٥

  اعالم شد. ١٩۶٣بوده است که در سال » مردم
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شور من مسلمانند بعضی از آنھا از خاطر اکثريت بزرگ مردم ک کهبا آن
  اند که در قرآن کريم دروغ يکی از گناھان کبيره به شمار آمده است.برده

  
مامور وصول مالکی که به مستاجر و تاجری که به مشتری و آنھا که به 

ی گويند برای اين کار عذری در آن کتاب ماليات يا بازپرس گمرک دروغ م
و برعکس، آيات متعدد در مذمت کذب پيش چشم  توانند يافتآسمانی نمی

که در فروشان و آنانای خواھند يافت که در آن کمآنھا خواھد آمد و سوره
کنند به وزن می تر از ميزان حقيقیھنگام خريد و فروش اجناس را سبک

د. پيش از ظھور دين مبين اسالم نيز در ايران به انغضب الھی انداز يافته
راست بگو و از «که داريوش گفت شده است چنانمل میاين دستورھا ع
و ھمچنين در ساير کتب مقدس يعنی انجيل و تورات و » دروغ بپرھيز

العزم ن اولیاحکام حضرت موسی و عيسی که اسالم آنھا را از پيغمبرا
توان ق مردم به راستگوئی شواھد فراوان میشناسد در ذم دروغ و تشويمی

  يافت.
  

کنند که برای اين عادت ناپسنديده و بسيار گويان کوشش میبرخی از دروغ
گويند در دوره ھجوم قوم تاتار و مغول زشت علل تاريخی پيدا کنند. مثال می

د و اين رويه زشت بتدريج عادت برای حفظ جان راھی جز دروغ گفتن نبو
ساخت با عصر آن وقايع تاريخی که توسل به دروغ را ناگزير می گرديد. اما

مروز قابل انطباق نيست و برای دروغگويان عصر کنونی دليلی بسيار ا
ضعيف و سخيف است. گروھی ديگر از مردم سعی دارند برای دروغگويی 

را از دروغ موذی » وغ سفيددر«از طرز فکر ملل غرب محلی بتراشند و 
افسوس است که سعدی شيرازی که از شعرای مشھور و جدا کنند. جای 
ر کتاب گلستان نيز برای اين نوع دروغ سفيد عذری يافته محبوب ما است د

  ٦٦».انگيز استآميز به از راست فتنهدروغ مصلحت«و گفته است 
  

انی صحيح در نظر من اين عبارت سعدی با اصول اخالقی و روش زندگ
نھا برخالف صريح مذھب ما است بلکه سازگار نيست زيرا دروغگوئی نه ت

                     ً نتيجه است. دروغ اخالقا  ثمر و بیی نيز بیعملی است که به حساب زندگ
ھای ديگر             ً                                          مذموم و عرفا  احمقانه است زيرا برای پوشيدن ھر دروغ دروغ

بندد ی آدم را میکند و اين اکاذيب مانند زنجيرھائی دست و پالزوم پيدامی
 سازد.و مستأصل می

                                                            
گناه نميداند به ويژه مذھب شيعه اثنی عشری، چھار مورد، کتمان، تقيه، دين اسالم دروغ را  - ٦٦

سعدی آن برداشت را از اسالم برگرفته آداب پسنديده دينی به حساب ميآيد. تنفيح و تزوير جزو 
مذھب اسالمی شيعه بھا داده است و کشور اند چون قانون اساسی به  ر بودهچااست.  شاھنشاه نا

بوده است ھر ازگاه اشاره  ی وابسته به اسالمدارای بنيادان صفويه و به ويژه دوره قاجار از زم
   به دين اسالم در اين کتاب از روی ناچاری بوده است. 
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در  که يکی از صحابه پيغمبراکرم نشان داد وطرف ديگر راستی، چناناز 
آغاز اين فصل به آن اشاره رفت، موجب نجات آدمی و شکست دشمنان 
است. صدق مايه آسايش وجدان و فراغت از گزند نوائب است و برای ملل 

را اساس حيات اجتماعی را بر و اقوام موجب پيشرفت و ترقی است زي
  دھد.ينان افراد نسبت به يکديگر قرار میاعتماد و اطم

  
خصائص و صفات بسيار ممتاز دارند و مسافران خارجی  ھای ايرانیخانواده

ھا که نه تنھا شامل افراد درجه ھميشه به پيوستگی بسيار مستحکم خانواده
ير افراد مانند عمو و دائی شود بلکه  ساو فرزندان می اول از مادر و پدر
اند. زندگی د و اقارب ديگر را شامل است اشاره کردهو خاله و داما

و اقارب  در کشور ما بيشتر در خانه بين خويشاوندان و اقوام خانوادگی
فرما است بايد گذرد و با ھمه لطف و صميميتی که در ميان آنھا حکممی

شود. گاھی پدران يسته نمیگفت که نسبت به کودکان توجه و عنايتی شا
دھند و زمانی مادران به پسران بيشتر مورد نوازش قرار میدختران خود را 

حال آن ارتباط دھند و در عينبيشتر توجه و عطوفت نشان می خويش
معنوی که بايد برای حسن تربيت کودکان بين پدر و مادر و فرزندان موجود 

  شود.باشد ديده نمی
  

نھاد اطفال  ھا حس مسئوليت فردی و اجتماعی را درخانوادهدر بسياری از 
که برای آينده خود برنامه کنند پرورانند و ذھن خردساالن را آماده نمینمی

داشته باشند و ھوش و استعداد مغزی و بدنی خويش را به کار اندازند و 
کار مخصوصی را برای اشتغال خاطر دنبال کنند و از طبيعت و آثار بديع 

بين  کهزند. از نظر آنن آگاه شوند و خود به مشاھده و آزمايش بپرداآ
نيست به حکم غريزه در ذھن آنھا  والدين و فرزندان اعتماد متقابل موجود

                                       ً شود و وضع خود را نامطمئن تصور کرده طبعا  پناھی ايجاد میواھمه بی
شوند. اعتنا و القيد مینسبت به وضع ديگران و ساير افراد خانواده بی

که مسئوليت آن کن است بجای آن                  ً                 ھرگاه کودکی اتفاقا  چيزی را بشکند مم
بشود. و عجب آنکه روستازادگان که  را برعھده بگيرد به دروغ متوسل

خويشتن را در کار کشت وزرع وساير امور کشاورزی با بزرگان شريک 
 دانند بطور طبيعی از کودکانی که وضع اجتماعی و اقتصادی خانوادهمی

  ترند.تگوئی پيشتر است در ابراز سجيه راسآنھا بھتر و مرفه
  

ی ملت ايران دارم حق اين از نظر عشق و عالقه ای که به ترقی و سربلند
ھای آنان بی پرده و صريح است که درباره تربيت نسل جوان و نيازمندی

                                                 ً            به ذکر نکاتی چند بپردازم در کشور ما والدين مخصوصا  در پرورش و 
ايرانی بايد احساس ، کودکان فرزندان خود مسئوليت برعھده دارندتربيت 

و آغوش پر محبت وى کنند که عشق مادر در زندگانی پشتيبان اوست 
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ھمواره ملجاء حفظ و پناھگاه اوست در دنيای کوچکی که ويژه اوست مادر 
و چند تن ديگر برای او و آسايش او دامن ھمت به کمر زده وھر وقت اراده 

وقت پناه آورد و ھيچ ھای حيات به مادرتواند در شدائد و دشوارییکند م
  فت.خود را از مھر و عطوفت وی دور نخواھد يا

  
اگر از سوءتصادفی مادر کودکی فوت کند بايد ديگری غذای روح کودک را 
که چيزی جز عشق ومحبت نيست فراھم سازد و به ھمين دليل اساسی 

ھا در نظر من حائز اھميت بسيار است ھا و يتيمخانهوجود پرورشگاه
در فصل ھشتم ذکر توسعه و ازدياد و تکميل آنھا را از واجبات که چنان
  ام.اختهشن
  

شناسی اما عشق سرشار مادری برای پرورش حس مسئوليت و وظيفه
کودک کافی نيست بلکه ھر کودکی نيازمند آن است که در زندگانی کودکانه 

ر ای نيز مطيع باشد. مادانضباطی معقول و منصفانهخود به قواعد و اصول 
مسئوليت  بايد از ھمان اوايل کودکی فرزند خويش را به راستگوئی و قبول

کند عادت دھد و از متوجه ساختن مسئوليت به ديگران در کارھائی که می
که بين کودکان معمول است و بدون ترديد » تقصير من نيست«و ادای جمله 
 اند پرھيز دھد.گرفته از بزرگان ياد

  
طفوليت جرئت آن را داشته باشد که از مواجھه  کودک بايد از ھمان اوان

ھای خويش فرار نکند، زيرا در ھمين غفلت و سھل انگاری با نتايج کردار و
شناسی را اوائل دوران طفوليت است که مادران بايد بذر انسانيت و وظيفه

بکارند و اگر مادران اين وظيفه در مزرعه پراستعداد ذھن صافی کودک 
آيند و مانع ور بدارند کودکان بی قيد و الابالی بار میمھم را از نظر د

  گردند.و ترقی کشور می پيشرفت
  

مادر بايد برنامه روشن و قطعی برای فرزند خويش تنظيم کند و او را به 
ند کھائی که نيروی خلق و ابداع را تقويت میھای مفيد و سرگرمیبازی

  مشغول بدارد.
  

دانم که دھم و میاطفال اھميت بسيار می من به فراھم ساختن اسباب بازی
اند دست و پنجه و مغز ھای خوب نتوانستهشتن بازيچهکودکان ما در اثر ندا

خويش را نمو و پرورش بدھند. اميدوارم در آينده نزديک ھزاران ھزار 
ام و اروپا ديده آمريکاکه در  ھائیاسباب بازی ساده و ارزان مطابق نمونه

بينم در اين اواخر شود. برای من مايه مسرت است که می در کشور ما تھيه
  ساختن اسباب بازی رونقی به وجود آمده است.در کار 
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کنند بايد برای آنھا که پسرھا دوران کودکی خود را طی میھنگامی
نمود تا با آنھا ھائی که مربوط به ساختمان مکانيکی است تھيه بازيچه

که خود من ائی پيدا کنند. چنانسرگرم شوند و با اين کارھا آشن
حيات را بازی با ھمين آالت و اسباب  ترين ساعات اين دوره ازبخشلذت

  مکانيکی يافتم.
  

ھا در تربيت و پرورش فرزندان ما آن است کمترين فايده اين قبيل بازيچه
می که کار دستی عيب است برطرف که در ذھن کودک فکر غلط و موذی قدي

نگ و عار نخواھد شناخت. ما بايد شيوه پسنديده ملل شود و آن را نمی
شناسند ھائی که در اثر کار دستی چرکين شده محترم میدستمترقی را که 

  فرابگيريم.
  

امروز يک نفر دانشمند در آزمايشگاه خود کار مغزی را با کار دستی توأم 
شور نمودار فعاليت مردم در عصر کنونی است و مردم ک دھد و اينانجام می

  ما بايد از ھمين سرمشق پيروی کنند.
  

اير نقاط گيتی دختران خردسال به حکم غريزه در کشور ايران مانند س
دارند و بدون ترديد بازی و اشتغال به وظايف مادری را دوست میعروسک

ايل آن را برای آنھا اين ميل فطری ارزش تربيتی بسيار دارد و بايد وس
بايد عالقه کودکان را به کشف رازھای طبيعت فراھم کرد. به ھمين ترتيب 

ھای مشھور ايران برای تعليمات عملی فرزندان د از باغپرورش داد. مثال باي
شناسی و باغبانی استفاده کنيم و آنھا را به نگاھداری و خود در گياه

  وادار سازيم. ھا و چارپايانمواظبت پرندگان و ماھی
  
                 ً                 نات عادت کند طبعا  سجيه مھرورزی به کودکی که به نوازش و توجه حيوا 

شود و خوی خيرخواھی و دستگيری از ھمنوع نيز در وی تقويت می
  گردد.افتادگان در وی نيرومند می

   
ھای تربيتی ما بايد نسبت به پرورش ذوق و سليقه افراد توجه در دستگاه

دن ثال در کشور ما  که آثار باستانی و تاريخی ومعامخصوص به عمل آيد. م
ٔ                                متنوع وجود دارد بايد ھمه  خردساالن را ترغيب و تشويق کنيم  که                        

آوری کنند و آنھا را بخوبی بشناسند. ھائی از اين منابع را جمعنمونه
جمعی ھای دسته                                            ً     فرزندان ما بايد از اوان کودکی به ورزش مخصوصا  ورزش

آنھا                                         ً    ھمکاری و تعاون در آنھا تقويت گردد و ضمنا  به آشنا شوند تا روح 
ت و آنچه خاطرنشان سازيم که در کار ورزش برد و باخت قابل اھميت نيس
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سزاوار توجه است آن است که در مقابله با موانع و شدائد نيرومندی داشته 
  باشند و حس معاونت و مشارکت در آنھا به حد کمال رشد و نمو نمايد.

  
اند تان نرسيدهايران برای خردساالنی که ھنوز به سن رفتن به دبسامروز در 

امر آموزش صدھا کودکستان دولتی و خصوصی تأسيس شده است که 
ھا با تمام فوائدی که دارند نوباوگان را به عھده دارند. اما اين کودکستان

توانند برای کودک جای خانه را بگيرند و آنچه خردساالن ما از ھرگز نمی
ر خانه و خانواده بيت صحيح نقص دارند جبران کنند و تا امر تربيت دتر

کامل برطرف نخواھد اصالح نشود نقص اخالقی و تربيتی کودکان بطور 
 شد.

   
اينک بايد به مسئله تعليمات ابتدائی و متوسطه پرداخت. ترديد نيست که 
بايد در رويه فعلی آموزش وپرورش دوره ابتدائی و وضع زندگی 

  د.آموزان خردسال تغييرات و تحوالتی عميق بوجود آيدانش
  

حيح محروم ھای ما خود از تعليم و تربيت صبسياری از آموزگاران دبستان
شان بسيار ناقص اند و حتی در انجام دادن وظايف آموزگاری اطالعاتبوده

و محدود است و از ھمين جھت موفقيت آنھا در تعھد وظايف ويژه 
  يار مشکوک خواھد بود.آموزگاران بس

  
سپارند ال طوطی وار مطالبی را به حافظه میھای ابتدائی ما اطفدر دبستان

شود که ھوش خود را به کار برند و به نيروی نمی و به آنھا فرصت داده
ذوق خويش مطالبی درک کنند و يا از معنی مسئوليت آگاه گردند و در سخن 

زگاران ما اغلب مردمی با ايمان گفتن راستگوئی پيشه خويش سازند. آمو
ھای آموزشی صحيح چون وسايل کافی ندارند و کتابو فداکار ھستند، ولی 
يست نميتوانند کاری مھم از پيش ببرند. از طرف ديگر در دسترس آنھا ن

خانمانی و حقوق آنھا بسيار مختصر است و اغلب گرفتار دردسر بی
  ھای ناشی از آن ھستند.دشواری

  
ات اداره امور تعليم )٢۴٩٧( ١٣٣٧ھا در سال اين دشواری برای رفع

اران ابتدائی در وزارت فرھنگ تأسيس گرديد تا به مشکالت کار آموزگ
داری که تمام کارمندان آن را رسيدگی کند. اداره ديگری بنام امور  خانه

دھند تأسيس يافت تا برنامه تعليمات اساسی مربوط به بانوان تشکيل می
ز ابتدائی و ھای دولتی دخترانه اعم اانواده را در تمام آموزشگاهخانه و خ

موزان به امور آمتوسطه تھيه نمايد. ھمچنين برای آشنا ساختن دانش
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ھای ابتدائی و متوسطه دروس شناسی در آموزشگاهکشاورزی و گياه
  شناسی و کشاورزی جزو برنامه قرار گرفت.گياه

  
ھای تعليماتی برداشته شده ايجاد برنامه اقدام مھم ديگری که برای تقويت

فرھنگی است که با کمک يونسکو تأسيس يافته است و قبل از اداره آمار 
ين اداره آمار صحيح و روشنی از جريان امور تعليماتی و آموزشی تشکيل ا

موجود نبود و اين نقيصه در امور آموزش و پرورش کشور سوء اثر 
  داشت.

  
ھای اساسی دولت است زيرا  آمار يکی از ھدف                      ٔ بطور کلی توجه به مسئله  

مروز مسلم شده است که يکی از مھمترين موجبات عدم موفقيت در عصر ا
ھا ئی که در حال پيشرفت ھستند عدم توجه به تھيه و تنظيم طرحکشورھا

ھای اصالحی را مبھم و غير قطعی و نبودن آمار دقيق است که برنامه
  گردد.ای اجتماعی را مانع میھسازد و تأمين نيازمندیمی
  

در برابر کشورھا است کمبود آموزگاران شايسته دشواری اساسی ديگر که 
که اگر برای تعميم تعليمات اجباری ھزارھا دبستان نانو باصالحيت است. چ

ابتدائی تأسيس کنيم ناگزير گذشته از آنکه بايد دانشسراھای موجود را 
ديگر نيز بايد ايجاد نمائيم تا بتوانيم توسعه دھيم صدھا دانشسرای بزرگ 

  رد نياز را تأمين و آماده سازيم.آموزگاران مو
  

سراھای کشور پنجاه باب بود که بيست عده دانش )٢۴٩٨( ١٣٣٨در سال 
و ھفت باب آن دانشسرای معمولی و دوازده باب کشاورزی و سه باب 

  تربيت بدنی و ھشت باب عشايری بود.
  

ھای يژه تربيت آموزگاران سيار است که در دبستاندانشسراھای عشايری و
ادر با عشاير در حرکت و نقل و انتقال بودند و در ھنگام توقف زير چ سيار

دادند. از ميان بيست و ھفت باب دانشسرای معمولی کالس درس تشکيل می
شش باب آن به دختران اختصاص داشت و علت کمی تعداد آن از نظر عدم 

  داشتند.تران به تحصيل در دانشسراھا ابراز میتمايلی بود که دخ
  

ای تأسيس يافته است معلوم ھای حرفهر سنوات اخير که آموزشگاهاما د
ٔ                               شته است که اين مؤسسات مورد عالقه  فراوان دختران واقع شده و اگر گ                               

ای فرصت مناسبی فراھم آيد عده زيادی از دختران ما از تعليمات حرفه
 استقبال خواھند کرد.
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تر در مدارس آموزان دخنظر من اين است که ھر چه زودتر عده دانش
ھمين جھت بايد عده  ابتدائی با تعداد دانش آموزان پسر برابر گردد و از

البته در  زيادتری از بانوان را به حرفه آموزگاری راغب و شائق سازيم.
و کشور ما وجود معلمين زن برای تدريس و تعليم دختران الزامی نيست 

ھا بدون تفاوت و السھا کھای ابتدائی و دانشگاهحتی در اغلب از دبستان
آموزگاران و معلمان                  ً                      امتياز جنسی وصرفا  از نظر تخصص ھر يک از 

ھای مختلط چندان شود ولی چون در قسمت متوسطه کالستدريس می
معمول نيست برای مدارس دختران نيازمندی ما به معلمان روزافزون است. 

دولتی  ھایماری که در دست است در حال حاضر يک چھارم دبستانطبق آ
دبستان بايد عده  شود ولی با ازدياد دائم عده دخترانبطور مختلط اداره می

کثيری معلم زن آماده خدمت نمود و از ھمين جھت به عقيده من بايد عده 
دانشسراھای دخترانه را بسرعت افزايش داد که به نصف تعداد کلی اين 

  ؤسسات بالغ گردد.م
  

ھای مختلط که دختر و پسر جوان با در ضمن ميل دارم در تأسيس دانشسرا
ند آزمايشی به عمل آيد. يکی از فوائد ھم برای شغل معلمی تربيت ميشو

ھای مختلط آن است که برای زن و مرد جوان فرصت گونه آموزشگاهاين
ھا منجر اگر اين آشنائیشود و آشنائی و شناختن اخالق يکديگر فراھم می

ھائی که در قراء نند در دبيرستانتوابه ازدواج گردد، زن و شوی می
دوش ھم به کار تعليم نوآموزان بپردازند شود، دوش به دوردست تشکيل می

ھای مشترک دارند اين وظيفه مقدس را با فراغ ھا و عالقهو چون ھدف
  خاطر و آرامش روحی انجام دھند.

  
ع دستگاه آموزش و پرورش ايران برای تجديد نظر در با نمو سري

ھای تعليمی و باال بردن سطح معلومات آموزگاران کار بزرگی در برنامه
ش ماست. معلومات بسياری از آموزگاران ما در حدود دوره شش ساله پي

اند. وھرچند با دبيرستان است و بسياری از آنھا اين حد ھم تحصيل نکرده
به آموزگار ھست وجود معلمين کم معلومات از عدم آن  احتياج مبرمی که

اتب مفيدتر است ولی برای اينکه فرزندان ما تربيت و تعليم صحيح به مر
داری در باالبردن ای نيست جز آنکه اقدامات شديد و دامنهفرا بگيرند چاره

  پايه معلومات آموزگاران به عمل آيد.
  

آموزگاران ميتوان اتخاذ نمود  يکی از طرقی که برای ترقی سطح معلومات
ست و اين روش اينک به مقام عمل در آمده ھای تابستانی اتاسيس کالس

توسعه بخشيد. اما احتياج مبرم ما به تربيت عده  است و بايد دامنه آن را
است که به روش صحيح برای اين شغل آماده شده باشند کثيری آموزگار 

ير است که برای دبيری دانشسراھا پذو اين کار تنھا به اين طريق صورت
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به کار مشغول باشند يعنی بوسيله دبيران  تر و بھترافرادی ورزيده
  ھتر تھيه کنيم.دانشمندتر آموزگاران ب

  
کنند غالبا اشخاصی مجرب و ورزيده دبيرانی که در دانشسراھا خدمت می

ھمين ھستند ولی معدودی از آنھا گواھی فراغ تحصيل دانشگاھی دارند و از 
و بنظر من بايد عالی تھران را بسرعت توسعه دھيم جھت بايد دانشسرای

عالی تاسيس ایھای شھرھای ديگر نيز دانشسردر ھريک از دانشگاه
ھائی که در بسياری از کشورھای خارجی به نمائيم. از طرف ديگر آزمايش

ا از عمل آمده  نشان داده است که بھترين دبيران دانشسراھای مقدماتی تنھ
اند ه پايان رسانيدهعالی بميان کسانی که تحصيالت عاليه را در دانشسرای

ھای انی را که در ساير رشتهاند و از ھمين نظر بايد جوانبيرون نيامده
و  التحصيل شدهعلمی و فنی و ادبی در ايران يا در کشورھای ديگر فارغ

  ھم فرھنگی بگماريم.به روش تعليم و تربيت نيز آشنا ھستند به اين خدمت م
  

دبستانی و ابتدائی بايد تاکيد کنم که برای تعميم و تسريع در امر تحصيالت 
آموزان بايد دامن ھمت به کمر بزنند و در مردم محل و والدين و دانش

اجرای اين امر خير جديت کنند و ابتکاراتی به خرج دھند. سابقا اساس 
ليماتی در تھران بود و از روش فرھنگی ما در تمرکز امور اداری و تع

با اد نقاط مختلف کشور به دستياری ھمين جھت برای بيدار ساختن افر
که امروز گشت. در صورتیيق حاصل نمیدولت در اين خدمات اساسی توف

سرتاسر ايران مردم به اھميت فرھنگ و ارزش آن ايمان دارند و در بسياری 
کمال ميل و رغبت حاضرند  ھا و قصبات ايران مردم کشاورز بااز دھکده

و وسائل تأسيس دبستان را در دھکده که از ھزينه خوراک خويش بکاھند 
 مند گردند.شان از نعمت دانش بھرهخويش فراھم کنند تا فرزندان

  
از آن زمان که ما از غيرت و ھمت مردم ھوشمند کشور در اين امر مھم 

سياری از نقاط طبق ايم ديری نگذشته است و امروز در باستمداد کرده
نجمن خانه و مدرسه ايجاد روشی که در کشورھای مترقی معمول است ا
ايران که در راه توسعه و ترقی  شده است. با وصف اين برای کشوری مانند

افتاده است بايد از اين حد ھم فراتر رفت. در فصل ھشتم نظر خود را درباره 
المنفعه ساير امور عامھمکاری مردم با دولت درامر فرھنگ و بھداشت و

د در اين نکته تأکيد کنم که برای ساختمان ام و در اين مقام باياظھار داشته
ھای صحيح و مطابق مقتضيات و يد نقشهمدارس وزارت فرھنگ با

ھا و آب و ھوای ھر محل تھيه کند و آنچه از مصالح و تجھيزات نيازمندی
نظارت امور ساختمانی را که در محل تھيه آن ممکن نيست فراھم سازد و 

نفر است مالک گر دھکده متعلق به يکتعھد نمايد و کشاورزان محل، يا ا
  تھيه در محل و کارگر الزم را فراھم نمايند. آن قريه، زمين و مصالح قابل



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------†„Œ ---------------------> 
 

        ً                                                       که اخيرا  به ثبوت رسيده است مدارسی که برای ايجاد آن دولت و مردم چنان
ھا بدون مصرف طعه زمينی که در دھکدهکنند در قبا يکديگر ھمکاری می
شود و من آن روزی را در برابر ديدگان باطن خته میافتاده بود بسرعت سا

ھای بزرگی که در که تمام مدارس ما جز دبيرستانبينم می خويش
  ھا بايد ايجاد شود به ھمين ترتيب ساخته و پرداخته گردد.شھرستان

  
مدارس به شرح فوق به اتمام رسيد  اينک بايد ديد پس از آنکه ساختمان

ه اشخاصی بايد نگاھداری و اداره شود؟ در يکی به چه وسيله و به دست چ
ھران دبستان مختلط ابتدائی دولتی کوچکی وجود از قراء کوچک حومه ت

دارد که با حسن سليقه معماری ساخته شده و دارای چندين کالس درسی 
ھای مختلف مانند به آموختن حرفهو کارگاه است که دختر و پسر در آنھا 

اين دبستان يک محوطه برای بازی واليبال نجاری و نساجی مشغولند. 
نفر مستخدم ھا دارد و ھر چند يکاير ورزشوزمين نسبتا وسيعی برای س

ھميشه در آن دبستان مقيم و مشغول خدمت است ولی قسمت عمده نظافت 
ده کودکان است. از اين ھای بازی برعھو نگاھداری ساختمان و زمين

شود چشمش به باغچه پر از گلی د میگذشته وقتی آدم به اين دبستان وار
ن کرده و در قسمت عقب آن زمينی است افتد که اطراف مدرسه را مزيمی

ھای گل و اين زمين کاری اختصاص يافته است و آن باغچهکه برای سبزی
طه دبستان بناھای اند. در محورا کودکان دبستان به وجود آورده

ساخته شده و بدين ترتيب  ای ھم برای آموزگارانسليقه و سادهخوش
را که مورد ابتالی بسياری  دشواری تھيه مسکن برای خدمتگزاران فرھنگ

  از آنھا است مرتفع ساخته است.
  

اين ساختمان ساده و مجھز در اثر عالقه يکی از وزرای سابق فرھنگ 
ر آن دھکده مقيم است و شک نيست که نظائر بوجود آمده است که خود د

  ر ساير نقاط فراھم ساخت.توان دآن را می
  

ز آن که خود يک نوع آموزش شرکت کودکان در کارھای دبستانی گذشته ا
بسيار سودمندی خواھد بود نتيجه ديگری نيز دارد و آن، اين که وجوھی 

ميتوان به  شودجوئی میھای ديگر صرفهرا که بدين کيفيت از ھزينه
  ھای ديگری رسانيد.مصرف بنای دبستان

  
ھای کشور بايد پرداخت. درباره توسعه مسائل مربوط به دبيرستان اينک به

ھای محسوسی که در ھای اخير پيشرفتبسط تعليمات متوسطه در سالو 
ھا ھای فنی و کشاورزی در تھران و بسياری از شھرستانازدياد دبيرستان
متجاوز از  )٢۴٩٨( ١٣٣٨ اشاره شده است. در سال به عمل آمده قبال
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ھای متنوع مانند ھای فنی مشغول فراگرفتن حرفهر در دبيرستانپس ٠٠٠،۵
برق و فلزکاری بوده و صدھا تن دختر به کسب فنون  -کشی لوله -ی نجار

تن پسر در  ٢،٠٠٠اند. ھمچنين متجاوز از نويسی پرداختهخياطی و ماشين
مشغول فراگرفتن فنون کشاورزی براساس روش نوين  مدارس کشاورزی

مثابه آغازی بيش نيست و در کشوری اند. اما اين اقدامات بهدهامروزى بو
ند ايران که دوره ترقی و پيشرفت را شروع کرده است ، جوانانی که در مان

 شوند بايد چندين برابر عده فعلی بشود.ھای متنوع تربيت میفنون و حرفه
  

ود ای در کشوری مانند ايران ھر چه تأکيد شاھميت آموزش حرفه درباره
و  آيندھنوز کم است. شايد کسانی که از کشورھای خارج به ايران می

بسياری از مردم مملکت تصور کنند که نيازمندی ما در درجه اول به 
  مقام است.مھندسين و مديران و کارشناسان عالی

  
خاصی احتياج روزافزون داريم ولی شک نيست که ما به وجود چنين اش 

ھا است به طرف ساليگر است. زيرا از يکنياز حقيقی ومھم ما جای د
ای از داخلی و خارج کشور پرداخته و عده تربيت و تعليم متخصصين در

ايم و ھمچنين از کارشناسان خارجی که برای اجرای آنھا را به کار گماشته
ای را استخدام استفاده کرده و يا عده اندھای کمک به ايران آمدهبرنامه
ديگر عده کارگران عادی ما بسيار زياد است ولی برای ايم. از طرف نموده

رگر ماھر و سرکارگر مجرب دچار مضيقه بزرگی ھستيم و استادکار و کا
ھای صنعتی و ساختمان و امور کشاورزی چنين اشخاصی را برای دستگاه

اريم و در عين حال که به ھزاران متخصص ھای فنی الزم دو ساير فعاليت
يازمنديم احتياج ما به اين طبقه ميانه يعنی استادکار ومھندس عالی مقام ن

که احتياج به افراد و نظائر آنھا صد چندان است. برای اينو سر کارگر 
دسته اول مرتفع شود ممکن است عده کثيری را از خارج استخدام کرد ولی 

بتوان تمام افراد طبقه ميانه را از مردم خارج کشور آن استطاعت مالی که 
رد نداريم و بايد اينگونه اشخاص را در داخله کشور و در اجير ک

  ای و فنی تربيت و آماده کنيم.ھای حرفهدبيرستان
  

تھيه معلم و مربی برای دستگاه بزرگ فرھنگی که روز به روز بسط و 
کند و آن اين است اشکال اساسی مواجه میکند ما را به يک توسعه پيدا می

کند و وجود مدرسه خوب نيز بی معلم خوب که مدرسه بدون معلم کار نمی
ھای فنی و کشاورزی ما افزايش بيرستانغيرممکن است، و چون عده د

يافته پايه و ميزان معلومات به واسطه کمبود معلم به ھمان درجه پيشرفت 
آموزان فعلی را صه بايد پايه معلومات دانشنکرده است. برای رفع اين نقي
ای و فنی تھران را توسعه بخشيم. بايد باال ببريم و مؤسسه حرفه
ده فنی دانشگاه تھران و مؤسسه فنی آبادان دانشجويانی را که از دانشک
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شوند ترغيب و تشويق نمائيم که به خدمت دبيری التحصيل میفارغ
نين بايد توجه جوانان ايرانی را که در ھای فنی وارد شوند. ھمچدبيرستان

اند به اين خدمت جلب نمائيم مھندسی کردهخارج از کشور تحصيالت فنی و 
ھا ھای استانھای فنی در دانشگاهنشکدهو بدون درنگ به تأسيس دا

بپردازيم و برای تسريع در انجام اين مھم عده کافی معلمين خارجی نيز 
  استخدام نمائيم.

  
           ً ھا و مخصوصا  تر آن است که برای دبيران دبيرستانائل فوق مھماز تمام مس

کنند حقوقی بھتر منظور کنيم و ھای فنی را تدريس میکه رشتهآنھا 
ھای تازه ساخت که ھم وسايل آسايش در آنھا فراھم است و ھم ھزينه خانه

  ساختمان آنھا زياد نيست دراختيار آنھا بگذاريم.
  

ترين بخشاست يکی از دلپذيرترين و نشاطکارکردن با جوانان ممکن 
شرط که انديشه تھيه کفش و کاله برای مشاغل حيات باشد، اما بدان 
انی حواس معلم نباشد و آسايش خاطر وی را فرزندان مايه نگرانی و پريش

 نابسامانی مادی برھم نزند.
  
برای توفيق در برنامه توسعه تعليمات متوسطه فنی و کشاورزی يکی از  
م اروريات آن است که آن فکر نادرست و نحيفی که قبال بدان اشاره کردهض

يمان از مغز قاطبه افراد کشور ما خارج شود و ھمه کس به اين حقيقت ا
  پيدا کند که کارھای دستی وخالق ھرگز مايه ننگ و عار نيست.

  
 کندبينند پدرشان با بيل و کلنگ کار میشناسم که وقتی میکودکانی را می 

نمايند. بسياری ديگر پوشيدن لباسی احساس سرافکندگی و شرمساری می
 ه برای خدمات اداری مناسب است و داشتن کيف کاغذ را که معموال درک

بينند (بدون آنکه اصال به فکر محتويات آن باشند) دست مأمورين دولت می
ان شناسند و با سرسختی بسيار از کار دستی گريزبھترين آرزوھای خود می

بدان  و به اين خيالند که در يکی از ادارات دولتی به خدمت وارد شوند و
  وسيله کسب آبرو و شخصيت کنند.

  
                 ً                      ران آنھا و مخصوصا  آنھا که استطاعت مادی کودکان در محيطی که بزرگت 

اند به اين افکار و پندارھا آشنا شده و چون در تقليد دارند ايجاد نموده
اند و شک نيست که افکار اين ن را اقتباس کردهتوانائی مخصوصی دارند آ
جھان امروز در دنيای علم و صنعت که ميدان  مردم بکلی با طرز فکر
ن و متفاوت است. نتيجه اين شده است که روزی کوشش و تالش است مباي

شود از تصور اينکه دست و بازو را به مدد که جوان به دبيرستان وارد می
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نفرت دارد و کشور را از نيروھائی که بايد برای  مغز خويش به کار اندازد
  سازد.دمت کند، محروم میترقی و پيشرفت آن خ

  
اند مورد توجه ی که به ايران آمدهئيانآمريکابه نظر من يکی از نکاتی که 

تر آن است اند رعايت اصول اخالقی است ولی از آن مھمجوانان قرارداده
 آمريکاز  علل پيشرفت و ترقی کشور که احترام به کارھای دستی را که ا
ن اصل چھار نيز ھمين رويه پسنديده را است به ديگران ياد داده و مأموري

اند در شقی که به جوانان ما دراين موارد دادهاند و اثر سرمدنبال نموده
کم  ،تغيير طرز فکر آنان و متناسب ساختن آن با اوضاع عصر امروز کم

دارس نوين برای تعليم امور اداری نيز يکی مشھود گرديده است. ايجاد م
است. به نظر من بسياری از کشورھائی که در ھای ما ديگر از نيازمندی

ستند با کمبود کارمندان مجرب و ورزيده برای حال توسعه و پيشرفت ھ
اند و در کشور ما گری مواجهخدمات اداری مانند ماشين نويسی و منشی

و از ھمين جھت از مؤسسه علوم اداری اين کمبود بخوبی محسوس است 
کمال مسرت را دارم. در اين  که وزارت فرھنگ تأسيس نموده است
ھای روزانه يا شبانه در در کالسآموزشگاه پانصد نفر مرد و زن جوان 

ھای مختلفی مانند ماشين نويسی فارسی و التين، تند نويسی، زبان رشته
تعھد اموراداری و تھيه گزارش انگليسی، بازرگانی و اداری، بايگانی، 

  مشغول تحصيل ھستند.
  

کنند و ديگران که ن در يک يا چند رشته تحصيل میبعضی از دانشجويا
ٔ                      گيرند به درجه  ليسانس نائل ميشوند. ساله آن را فرا می تمام برنامه سه             

ھای مربوط به امور اداری و ای از آنان خود را برای تدريس رشتهعده
کنند و خود دستگاه غذاخوری و ساير ھا حاضر میيرستانبازرگانی در دب
دستياری يکديگر فراھم ساخته و محيطی دلپذير در اين  تفريحات را با
  اند.ه وجود آوردهآموزشگاه ب

  
ھای مربوط به امور بازرگانی و ھای شھرھای بزرگ رشتهدر دبيرستان

ھا تعميم خواھيم شود و اين برنامه را در تمام شھرستاناداری تدريس می
  داد.

  
ھای مفيدی برای تعليم امهسازمان برنامه و شرکت ملی نفت ايران نيز برن

ھای ما در اين ن اقدامات نيازمندیاند. با وصف ايامور اداری تھيه کرده
ھای خصوصی ھا بقدری زياد است که مدارس دولتی و آموزشگاهرشته

نی که به دو زبان آشنائی برای رفع آن و مخصوصا در قسمت مترجم و کسا
ياج فرصت مناسبی به دختران کند و اين احتکامل داشته باشند کفايت نمی
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آيد، حاضر که اتصاال به وجود می دھد که خويشتن را برای مشاغلیما می
ھای مشابه بتوانند و ساير دستگاه آمريکاکنند و شايد مؤسسات خصوصی 

 با ما تشريک مساعی کنند.
  

ھای تخصصی برای ما ضرورت اولين درجه دارد ولی موزشگاهھرچند اين آ
دارتری را تعھد کنند. در اين مدارس بايد خدمات زيادتر و دامنهھا دبيرستان

بايد توجه مخصوص به رشد و نمو استعدادھای تحصيلی محصلين به عمل 
ھای خانوادگی و دبستان بايد فراھم سازند در ای که محيطآيد و بر شالوده

شناسی و مسئوليت فردی و اجتماعی را درآنھا انان ما حس وظيفهجو
  زند و با راستگوئی و عشق به حقيقت و صداقت بار آورند.برانگي

  
که بايد توجه ھا به اين مسائل اخالقی چنانھای دبيرستاندر برنامه     ً سابقا  
شد و دروس عبارت از يک سلسله محفوظات بود و پرسش کردن نمی
بحث و اظھارنظر در مسائل عملی احمقانه يا خالف ادب به آموز و دانش

                                                    ً و عجيب آن است که شاھنامه استاد بزرگ فردوسی که تقريبا  آمد شمار می
ٔ                        ل پيش به رشته نظم درآمده به منزله  کتاب تاريخ در دبيرستانھزارسا ھا                                 

گرديد.  ھرچند اين اثر بزرگ يکی از شاھکارھای ادبی جھان تدريس می
ھای گيرد و جنبهآيد ولی جای کتاب مستند تاريخی را نمیمیبه شمار 
  ٦٧آن را نميتوان غيرقابل ترديد و جزو حقايق مسلم تاريخ پنداشت.داستانی 

  
ھای پھلوانی جھان درزبان فارسی معنی کلمه داستان مانند تمام داستان 

ھائی است که سينه به سينه از نسلی به نسل عبارت از ذکر وقايع دوره
گر انتقال يافته است و جنبه حقيقت آن از نظر کسب اطالعات تاريخی دي
رای الشعاع اھميت آنھا از نظر توجه به مأثر کھن واقع شده است. بتتح

تغيير اين رويه اصالحاتی که در طرز آموزش از دوران پدرم آغاز شده بود 
پنج کتاب که مثال چند تن از دانشمندان با جديت بسيار دنبال شده است. چنان

به چاپ  اند و وزارت فرھنگ آن کتاب رادر تعليمات مدنی تأليف کرده
ع کرده است و ھای کشور توزيآموزان دبيرستانرسانده و در ميان دانش
ھای ما با برنامه مدارس ملل مترقی غرب و ھر روز برنامه دبيرستان

  تر گرديده است.نزديک آمريکا
  

شناخت داستان را بر واقعيت مرجح میبا وصف اين ھنوز روش سابق که 
است و به مسئله بيدار ساختن روح داد باقی و به محفوظات اھميت می

ن و فرصت دادن به آنھا که از خود فکر کنند آموزاگير دانشکنجکاو و نکته
                                                            

ھمه بخش ھای سه ھزار سال ميگيرد و شامل شاھنامه بخشی از تاريخ کشور مارا در بر  - ٦٧
  يادگيری است.شاھنامه در پرورش فکر ميھن پرستی و قھرمانی الزمه تاريخ ايران نميشود. 
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و صاحب استنباط باشند، توجه شايان به عمل نيامده است. برای رفع اين 
  شود.ه سه فقره آنھا ذيال ذکر میمعايب چندين راه چاره است ک

  
. ھر چند وجود ز استفاده از آن استاول تأسيس کتابخانه در مدارس و طر

ھای ابتدائی نيز الزم است ولی برای دبستانکتابخانه به سبک جديد برای 
ھای باالتر ضرورت و اھميت اولين درجه دارد. مدارس متوسطه و دوره

ھر رشته علمی که به آن عالقه شخصی  توانند درآموزان میزيرا دانش
رداخته کسب معلومات کنند. درحال حاضر داشته باشند به مطالعه و تحقيق پ

ھای ما دارای کتابخانه منظم و مجھزند و از آن فقط معدودی از دبيرستان
ھای انفرادی را عده ھم فقط چند دبيرستان مطالعه در کتابخانه و بررسی

  اند.ار دادهجزو برنامه درسی خود قر
  

رجی ديگر را فرا ھا زبان انگليسی يا زبان خاچون دانش آموزان دبيرستان
ارسی کتب و مجالت خارجی ھا عالوه بر کتب فگيرند بايد در کتابخانهمی

ھا و مؤسسات خيريه که در پی آنند نيز در دسترس آنھا باشد. برای بنگاه
ھای ند، تأسيس کتابخانهکه در پيشرفت فرھنگی کشور ما خدمتی کرده باش

زمينه مساعد و ھا و مؤسسات مشابه ديگر کوچک برای دبيرستان
  ای است.شايسته

  
ھای در تمام دستگاه  ر شيوه فعلی است.دوم اصالح وضع امتحانات و تغيي

فرھنگی امتحانات پايه تحصيالت و درجه لياقت دبير و آموزگار را در امر 
شود است که بتدريج از اين تمرکز کاسته میکند و اين تعليم مشخص می

تغييرات اساسی داده شود و بجای توجه به ولی بايد در طرز امتحانات نيز 
يروی آنھا در تجزيه و تحليل و اظھار نظر در آموزان نمحفوظات دانش

مسائل مورد آزمايش قرار گيرد. امتحاناتی که طبق روش نوين عصر امروز 
آيد موجب تشويق معلمان در دقت در کار نيز ھست از شاگردان به عمل می

اھند داد که در شاگردان ملکه تعقل و استنباط و در نتيجه درس را طوری خو
 ذاکره پرورش يابد.و ميل به بحث و م

  
. تر است تربيت معلمين شايسته و بامعلومات استچاره سوم که از ھمه مھم

ز دوره کامل متوسطه بيشتر ھا خود امعلومات بسياری از معلمان دبيرستان
نھا معلومات خود را از نيست. ھرچند بايد به خاطر داشت که بسياری از آ

ھای و عده کثيری نيز از دوره تر کردهراه تجربه و مطالعات خارج کامل
اند ھای آموزشی به توسعه اطالعات خويش پرداختهتابستانی و يا کنفرانس

نفر از  ١،۵٠٠متجاوز از  )٢۴٩٨( ١٣٣٨که مثال در تابستان سال چنان
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تھران تشکيل گرديد شرکت دبيران مدارس متوسطه در کنفرانسی که در 
  جسته بودند.

   
قيمتی به کشور انجام رفته خدمات ذیتوسطه رويھمبا آنکه دبيران مدارس م

دھند باز بايد برای باال بردن سطح معلومات آنھا اقدامات مؤثری به عمل می
عالی احتياج ما به توسعه دانشسرایقبال نيز اشاره کردم  کهآورد چنان

رای تربيت و آماده کردن معلم دانشسراھای مقدماتی است تھران نه تنھا ب
ای نيز برای مدارس متوسطه در اين مؤسسه د معلمين شايستهبلکه باي

توان بر عده دبيران تحصيل     ً                     ضمنا  از طريق ديگری نيز می تربيت شوند.
و آن استخدام صدھا از جوانان ايرانی است که در خود کشور  کرده افزود

ھا در رشته علوم طبيعی و ھنرھای زيبا ز ايران از دانشگاهو يا در خارج ا
اند و بايد آنھا را با روش التحصيل شدهبيات و علوم اجتماعی فارغو اد

صحيح به رموز معلمی و آموزش و پرورش آشنا سازيم و برای تدريس 
رس متوسطه آماده نمائيم و ھمانطور که در اوائل اين فصل اشاره در مدا

عالی عده ھا نيز بوسيله تأسيس دانشسراھایھای استاننشگاهکردم در دا
ھا تربيت کنيم و کوشش و مجاھدت ری را برای دبير دبيرستانکثي

مخصوصی به عمل آوريم که عده زيادی از بانوان جوان نيز برای تدريس 
بتدائی و متوسطه ترغيب و تشويق شوند. مردم کشور و در مدارس ا

ند در امر توسعه تعليمات متوسطه و ابتدائی با دولت تواندانشجويان نيز می
تر از تر و پرخرجھا معموال بزرگد. ساختمان دبيرستانمساعدت کنن

ھا است و نميتوان آنھا را فقط بوسيله کمک مردم بنا نمود ولی دبستان
در کار ساختمان بايد، مردم ھر محل را تشويق و ترغيب نمائيم برای تسريع 
ی زمين و تھيه مصالح ساختمانی و مساعدت مالی و واگذاری که با واگذار
ھای ممکن با دولت ھمکاری و رای آموزگاران و ساير کمکمسکن ب

توان نگاھداری ھای مزبور آماده گشت میکه ساختماندستياری کنند. ھمين
را ھم تاحدود امکان به عھده خود دانشجويان محول ساخت و  و حفظ آنھا

ٔ         ماھانه  مختصری  نيز برای مرمت بنا و ساير مصارف ضروری از ھر يک      
شود، ھم جوئی میبا اين ترتيب ھم در بودجه فرھنگ صرفهدريافت نمود. 

  دانشجويان را به قبول مسئوليت اجتماعی و اداره امور آشنا توانيم ساخت.
  

ھای فنی آموزان دبيرستانھای دستی را بايد به دانشن تعليم حرفهبه نظرم
ن ھا را با ايزی منحصر نسازيم بلکه بايد تمام شاگردان دبيرستانو کشاور
ھا آشنا ساخت. شايد دختران به فراگرفتن فن رسم و نقاشی و موسيقی رشته

وز عالوه آمرغبت داشته باشند ولی بايد مراقبت کرد که عموم دختران دانش
  ت کنند.داری را فرا گرفته و در آن تمرين و ممارسبر آن فنون اصول خانه
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بزرگ آن  قسمت داری را در مدرسه ودر مغرب دخترھا قسمتی از فن خانه
گيرند.اما در کشور ما که تازه وارد مرحله را در خانه از مادران خود ياد می

ھای سياری از خانوادهپيشرفت و ترقی شده است، قضيه بر عکس است و ب
دارند درامر تغذيه و  ايرانی حتی آنھا که تربيت يافته و استطاعت مالی ھم

ار مختصر و محدود است و شان بسيبھداشت و نگاھداری کودک معلومات
در نتيجه دختر ايرانی برای اداره خانه و فرزندان خويش دچار 

آن را ياد گيرد و شود که بايد در مدرسه اصول وقواعد ھائی میدشواری
داری خانه اطالعات الزم به دست آورد و از ھمين جھت دروس مربوط به

ھا بعنوان دروس بسيار بجای آنکه جنبه تفنن داشته باشد بايد در دبيرستان
 ضروری و واجب تلقی گردد.

  
ھا نه تنھا بايد اصول علوم طبيعی را به عقيده من تمام شاگردان دبيرستان

ھای مختلف بپردازند و برای به تمرين و آزمايش در حرفه بياموزند بلکه
ھائی تأسيس شود تا يد در ھر دبيرستان کارگاهاجرای اين نيت با

 من تعليم به ساختن اشياء سودمند نيز مشغول باشند.آموزان در ضدانش
مثال به ساختن ھزاران اسباب بازی ساده که برای کودکان ما بسيار الزم 

ای از آيد بپردازند و دستهبه اندازه کفايت به دست نمیاست و در کشور 
مرسوم است به نشر  آمريکاساير کشورھا و مخصوصا که در آنھا چنان

رستان که حاوی اطالعات مربوط به محيط علمی و مجله مخصوص دبي
  ورزشی دبيرستان باشد اقدام کنند.

  
ما جلب توجه ای که در موضوع تحصيالت عاليه در کشور نخستين نکته

رديف کند توسعه و تحول عجيب دانشگاه تھران است که بدون ترديد در می
         ً رجی غالبا  رود. دانشمندان خااول مؤسسات تربيتی خاورميانه بشمار می

ھا و توسعه سريع درباره زيبائی محوطه دانشگاه و وسعت دانشکده
تھران عالوه  اند. دانشگاهھای علمی آن به تمجيد وستايش پرداختهفعاليت

ا بر محوطه بزرگ فعلی مقدار زيادی زمين و مؤسسات مختلف دارد و ب
ان چندين                                          ً               فاصله اندکی در شمال آن در قطعه زمين نسبتا  بزرگی به ساختم

دستگاه عمارت برای سکونت دانشجويان و ساير وسائل آسايش آنھا اقدام 
جتماعی دانشگاه شده و ھمين اقدام نمودار بارز تحوالتی است که در وضع ا

          ً                                                که سابقا  برای سکنای دانشجويان وسائل نداشت پديد آمده است.
  

ايه مسرت من از نظر پايه علمی و ادبی نيز دانشگاه تھران به ترقياتی که م
است نائل گرديده و ھر چند در اين قسمت آن سرعتی را که در ساير مظاھر 

ھای متناسب ا برنامهآن بوجود آمده نداشته است ولی در علوم و ادبيات ب
بزرگی علمی با عصر امروز رو به کمال رفته است. در مورد اين مؤسسه 
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گاه وساير خواھم شش نکته اساسی را که برای آينده اين دانشمی
  ھای کشور بسيار مؤثر است گوشزد کنم:دانشگاه

  
د دانننکته اول اين است که بعضی از استادان ما مقام خود را باالتر از آن می

که کسی جسارت آن را داشته باشد که در عقايد آنھا به مباحثه و اظھارنظر 
نای رفع ھا و تمرا با پرسشردازد و يا دانشجويان وقت گرانبھای آنان بپ

  ھا تلف نمايند.دشواری
  

شان اينطور دھند و شايد در ذھناين قبيل استادان به کالس آمده و درسی می
دانشجويانی نسبت به مسئله ای که استاد در آن اظھار کند که اگر خطور می

خواھد و يا مطلب عنوان شده را طوری عقيده کرده دالئلی و شواھدی ب
از حدود ادب تجاوز کرده است. اين استادان ديگر توجيه و تفسير نمايد 

گاھی نيز بدون آنکه قبال اطالعی داده باشند سر درس خويش حاضر 
قتی که دانشجويان بتوانند برای رفع اشکاالت خويش شوند و از تعيين ونمی

نمايند و جز در ھمان ساعات تدريس در به آنھا مراجعه کنند خودداری می
شوند. خوشبختانه عده اينگونه استادان زياد محوطه دانشگاه ديده نمی

شناسند ولی نيست و ساير ھمکاران آنھا اين رويه را ناپسند و مذموم می
شود بايد اطمينان داشته تر میتر و وسيعلمی ما بزرگھرچه دستگاه ع

ی و بدوی خويش را که تربيت و ھدايت جوانان باشيم که استادان وظيفه اصل
کنند ين خدمت تعھد اخالقی و وجدانی دارند فراموش نمیاست و برای انجام ا

  نمايند.و از اجرای آن شانه تھی نمی
  

قدر . استاد حقيقی و عالیاستنکته دوم مسئله تحقيق و بررسی علمی 
ھای طبيعت يا تیدانشگاه اصال مرد تتبع و استقصا است و در برابر شگف

کند و در عين کرنش خم می فلسفه و علوم اجتماعی يا ھنر و ادبيات سر به
گذرد مانند کودکان شيفته يافتن آنکه زندگی وی با سادگی و عدم پيرايه می

و ھر روز بر گنجينه معلومات خويش در رازھای نھفته علم و ادب است 
ای که در آن استاد شده تهافزايد. در نظر وی رشاثر آزمايش و تحقيق می

بارت از يک سلسله مطالب جامد و دھد، عو به شاگردان خويش تعليم می
جان نيست که مانند طوطی آنھا را برای ديگران ھر سال بدون خشک و بی

بلکه چيزی است که جان و روان دارد و اتصاال گونه تغييری بازگو کنند ھيچ
تحقيقات خود او و ديگران و کوشش در تغيير و تحول است و ھر آن در اثر 
شناسند، نيرومندتر و او را بواقع می شاگردان ھوشمند که ارج زحمات

گردد. اما بعضی از استادان دانشگاه به اندک موجب که بخش ترمیفيض
اند دانش خويش و مقاماتی که در کشور داشته پيش آيد به شرح فضائل و

و خودبينی شاھد کمی مايه علمی و  دانند که ھمين غرورپردازند و نمیمی
ا اصال پيرامون تتبع و تحقيق نميگردند و متن ادبی آنھا است. برخی از آنھ
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ھای خارجی اقتباس و بدون ذکر مراجع و اسناد و دروس خو درا از کتاب
                 ً             کنند و اگر احيانا  چيزی بديع و ن اصلی آن افکار تکرار میاشاره به صاحبا

ٔ          بکر از خامه  آنھا به  وجود آيد، از نظر نداشتن مدارک و شواھد علمی           
                                       ً       است و آن دروسی را که ھر سال تحصيلی عينا  تجديد ناقص و کم ارزش 

کنند و آنقدر ھمت ندارند که مطالب آن را با کشفيات نوين و ترقيات می
 ن متمدن ھم آھنگ سازند قيمت واقعی ندارند.شگرف جھا

  
گويند روزی بين دو نفر از که میآيد در اين باره داستانی به يادم می

کی ايرانی بود درباره قدمت تمدن دو کشور پژوھان که يکی چينی و يدانش
شناسان در گفت که باستانای پيش آمد. چينی برسبيل مفاخره میمباحثه

اند و اين خود دليل اند مقداری سيم يافتهر وی کردهحفرياتی که در کشو
کھن تلگراف داشته و مخترع اين دستگاه ھا در دوران برآنست که چينی
گفت که در حفرياتی که در ايران به عمل آمده انی میاند. ايرمواصالتی بوده

کسی سيم پيدا نکرده است و اين نکته برھان آن است که ايرانيان در 
  اند!سيم داشتهديم تلگراف بیھای قزمان

  
وره علم وصنعت و با آنکه سخافت اينگونه استدالل در عصر امروز که د

آن است که برخی  ھای شگرف است بر کسی پوشيده نيست عجبآزمايش
از استادان در مواردی ھمين طرز استدالل را برای دانشجويان دارند. نتيجه 

ه علوم طبيعی را در دانشکده که شاگردان ما ممکن است يک دورآن است 
در تمام مدت بخوانند ولی يک مقاله تحقيقی مستند و يا مدارک کافی 

  تحصيلی خود برای استاد ننگاشته باشند.
  

ھا دانشمندانی ھم ھستند که اوقات خود را وقف تحقيق و انشگاهاما در د
دانشگاه  که يکی از استاداناند چنانتتبع کرده و آثاری بديع به وجود آورده

ھای ای به دست آورد که در يکی از آزمايشگاهتھران از ترکيبات آلی ماده
تازه است  مھم آلمان مورد آزمايش قرار گرفته و معلوم شد يکی از ترکيبات

که تا آن وقت کسی از آن اطالعاتی نداشته است. اغلب استادان دانشگاه 
و ادبيات و زبان                  ً                   ھای پزشکی (مخصوصا  ماالريا) و کشاورزی در رشته

د آن اند و اينک دانشگاه در صدفارسی و غير آن تتبعات گرانبھائی کرده
ق و تتبع الزمه است که استادان را به انتخاب بين خدمت تمام وقت که تحقي

  آن است و تدريس ساعتی مخيرسازد و اين نقيصه را رفع نمايد.
  

اساسی ترين وسائل  نکته سوم ايجاد کتابخانه کامل و مجھز است که يکی از
شگاه                   ً    ھای ايران و مخصوصا  دانخوشبختانه دانشگاه تحقيق و تتبع است.

نفيسی از ھای تھران دارای ھزاران نسخه کتب خطی و قديمی و مجموعه
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ھا باشد. اما طرز اداره کتابخانهھای مختلف میکتب ومجالت جديد در رشته
ويان را فراھم آورد ھنوز به نحوی که موجبات تسھيل کار استادان و دانشج
 مخصوص            ٔ ای کتابخانه  ترتيب و تنظيم صحيح نيافته است. ھر دانشکده

ھا را از روی  کتابشود و مثال                  ً                     خويش دارد که غالبا  با سبک قديم اداره می
اندازه و حجم آنھا و يا برحسب تاريخ و روز وصول به کتابخانه مرتب کرده 

از ھمه آنکه عاريه دادن کتاب را به  اند و بدترو در کنار ھم قرار داده
شگاه تھران نيازمند يک اند. امروز داندانشجويان بسيار محدود ساخته

ھای مختلف را زير بخانه دانشکدهکتابخانه مرکزی و يک اداره است که کتا
اند برای نظر بگيرد و از جوانانی که رشته کتابداری را در خارج فراگرفته

ه استفاده نمايد و اين کاری است که مؤسسات کارھای مختلف اين ادار
 آن با ما مساعدت کنند.توانند در انجام المللی میخيريه بين

  
. کسانی ن استاد و دانشجو استنکته چھارم موضوع روابط و مناسبات بي

کنند اند تصديق میالتحصيل شدهو انگلستان فارغ آمريکاھای که از دانشگاه
خود را در ھنگام بحث و مذاکره خصوصی با            ٔ          که قسمت عمده  معلومات 

صی آنھا را به کار مطالعه و ھای خصواند و اين جلسهمعلمان فرا گرفته
طرات خوش اين دانشجو يان تحصيل راغب ساخته است. يکی از خا

روزھائی است که درخانه استاد مھمان بوده و با افراد خانواده وی آشنائی 
که ھمين رويه پسنديده در دانشگاه بزرگ اند. و من آرزومندم پيدا کرده

استادان با شاگردان خود بطور ھای ما معمول گردد و تھران وساير دانشگاه
ھای آنھا را حل کنند. بپردازند و دشواری انفرادی يا دسته جمعی به مباحثه

ٔ                           استاد بايد گاھگاه دانشجويان را در خانه  خويش بپذيرد زيرا اگر اين                                       
  ٦٨ر وی نباشد چنين شخصی استاد نيست.مھربانی و گرمی د

  
ٔ                                       نکته  پنجم موضوع تأسيس سازمان کاريابی و راھ نمائی در دانشگاه است.    

ٔ                            فه  استادان نسبت به دانشجويان گذشته از راھنمائی علمی و فنی که وظي  
است، جوانان ما بايد وسيله آن را داشته باشند که با کارشناسان و 

ده خويش و ساير مسائل شخصی متخصصين دانشگاه درباره شغل آين
فصل اشاره شد در که در آغاز اين مشورت کنند و راھنمائی بخواھند. چنان

خستين را برداشته و دو دانشگاه در اين مورد قدم ن )٢۴٩٧( ١٣٣٧سال 
نفر مربی زن و مرد برای اين منظور استخدام نموده است ولی اين اقدام را 

نفر مشاور مجرب و مطلع برای دانشکده بايد يکبايد تکميل کرد و ھر 
ھای کشور که برنامه راھنمائی دانشجويان خود داشته باشد. در وضع فعلی
به مقام اجرا درميآيد  توسعه و پيشرفت اقتصادی و صنعتی اتصاال

                                                            
زمانی که من در دانشگاه بودم، دو استاد ما، يکی استاد اقتصاد وديگر استاد روانشناسی  - ٦٨

در باره مسايل بحث  انه استاد خود به راحتیخدانش آموزان در ھمين روش را دنبال ميکردند و 
  و گفتگو ميکردند.
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ريزی برای آينده جوانان دانشگاه ديده يکی از خدمات بسيار گرانبھا نقشه
  به شمار خواھد رفت.

  
دانشگاه نتايج سودمندی ارشاد و ھدايت خردمندانه نه تنھا برای ھر محصل 

ھائی که ھای کشور و اجرای طرحفع نيازمندیخواھد داشت بلکه برای ر
  ز بسيار ضروری ومغتنم خواھد بود.در پيش ما است ني

  
در کشور ايران نيز مانند ساير نقاط گيتی تمايل دانشجويان برآن است که 

ٔ       ھای آنی خويش يا حرفه  پدری شی آينده خويش را طبق انگيزهشغل و خط م                    
يا از نظر فريبندگی و اھميت اجتماعی ھای اتفاقی اشخاص و انديشیيا صالح

ب کنند، ولی شک نيست که اگر جوان دانشجو بعضی حرف و مشاغل انتخا
که وزارت کار اينک در شغل آينده خويش را طبق اطالعات دقيق فنی چنان

ع آوری آنھا است برگزيند ھم موجبات آسايش خاطر خويش را صدد جم
ود خدمتی شايسته و ضروری بھتر فراھم خواھد ساخت و ھم به کشور خ

  انجام تواند داد.
  

مؤسسه کاريابی نيز به وجود آورد و به دانشجويان در  دانشگاه بايد يک
دوره تحصيل کمک و مساعدت مالی که برای پيشرفت کار علمی آنھا 

 وری است بنمايد.ضر
  

ھر تابستان  آمريکاشناسم که در دوران تحصيل خود در جوان ايرانی را می
کرد و کارش سوار سازی شھر ديترويت کار میکارخانه اتومبيل در يک

ھای لوله دودکش اتومبيل کردن قطعات مختلف و محکم کردن پيج و مھره
ز آشنا گشت و بود. و در ضمن به طرز اداره صنايع بزرگ امروزی ني

امروز که در سازمان برنامه متصدی شغل بامسئوليتی است ازاطالعاتی که 
  کند.اگرفته استفاده شايان میبدين نحو فر

  
ازگشته بود و از کارھای دستی که در کارخانه روزی که اين جوان به ايران ب

در مقابل دريافت دستمزد انجام داده بود برای آشنايان خويش حکايت 
، به وی گفته بودند سخن گفتن درباره اينگونه کارھا از احترام و کردمی

اين نصايح ابلھانه توجھی نکرده و  کاھد، ولی او بهآبروی شخص می
ست و بازوی خويش وضع مالی خود را گشايش ھمواره از اينکه به مدد د

  داند.کند و ذکر آن را مايه سربلندی خويش میبخشيده مباھات می
   

در ايران نيز دانشجويان دانشگاه مانند محصلين ساير مراکز علمی جھان 
ضروری خود دچار اشکالند و  ھایبرای خوراک و مسکن و ساير ھزينه
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کنند و يا دانشگاه در انشگاه پيدا میکارھائی که در تابستان در خارج د
ھا نمايد ھم کمکی به معاش آنتعطيالت در برابر دستمزد به آنھا رجوع می

کند و ھم برای آنھا يک نحو آزمايش سودمندی است و اين رويه را بايد می
معمول است و دختر و  آمريکاوشی که در ھمچنين ميل دارم رتعقيب نمود. 

تحصيل خويش در دانشگاه با يکديگر ازدواج پسر جوان در ضمن دوره 
ان دختر                                ً                          کنند مورد توجه قرار گيرد. کرارا  مشاھده شده است که دانشجويمی

اند در ضمن گذراندن دوره ليسانس و پسری که با يکديگر عروسی کرده
نامه دختر شغل خويش را حفظ ين شھادتمشاغلی دارند و پس از دريافت ا

پردازد و رشته تحصيلی را ت فوق ليسانس میکند و پسر به تحصيالمی
  دھد.ادامه می

  
ھای فوق سئله فعاليتآخرين نکته ای را که بايد مورد توجه قرار داد م
به  آمريکاھای مختلف برنامه دانشجويان است. در بازديدی که از دانشگاه

ھای دانشجويان بود. کرد کانونچيزی که بسيار جلب نظر می آوردمعمل می
اين مجامع دانشجويان با دوستان خود گرد آمده و وقت را به خواندن  در

گذرانند و اغلب ثات گوناگون میھای متنوع و موسيقی و مباحکتاب و بازی
ھا نيز در ھمين مراکز استقرار ھای مشورتی و کاريابی دانشگاهسازمان

نوی ھا را محل انس و ارتباط معه است. دانشجويان اين قبيل انجمنيافت
يافته و مانند کانون خانواده به آن عالقه دارند و ميل من آن است که چنين 

ما نيز به وجود آيد. آرزوی ديگر من آن است  ھایمراکزی در کليه دانشگاه
رای اجرای که حيات معنوی و دينی را در محيط دانشگاه نيرومند نمائيم. ب

گاه تھران مسجد اين نيت چند سال پيش دستور دادم که در محوطه دانش
باشکوھی ساخته شود و اين مسجد که به سبک جديد معماری ساخته خواھد 

ھائی خواھد بود که دانشجويان دار و گلگشتھای سايهشد دارای رواق
  ٦٩ند.بتوانند گردھم آيند و از فضای با روح آن کسب ذوق و معنويت کن

  
ضی از آنھا اصل ھا که بعالتأسيس استانھای جديدمن به آينده دانشگاه

آزمايش و تجديد روش تعليم و تربيت را بطور رضايت بخش به موقع اجرا 
اد دارم و با اين فکر غلط که استادان ايرانی از نظر اند اميدواری زيگذاشته

ھای و به دانشگاه حفظ مقام علمی و ادبی خود نبايد از تھران خارج شوند
و نيروی حذاقت اين مراکز  ھا بروند سخت مخالفم زيرا جوانیشھرستان

ھای مناسبی برای کسب شھرت علمی است و جديد علمی و ادبی ميدان

                                                            
کز دينی وجود ندارد. اصوال يرستان مردانشگاه يا دب مرکز آموزشی دنيا در درون در ھيچ  - ٦٩
ياری از کشورھا يغ دين در مراکز ھمگانی که بسياری از آن استفاده ميکنند طبق قوانين بستبل

ر آن در مراکز ھمگانی زمينه ه حساب ميآيد وحضوتنھا يک کشش شخصی بمجاز نيست. دين 
  کردن وقت است ندارد. ساز اختالف ھا و زد و خورد افکار در جھتی که نتيجه ای جز تلف
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اين عقيده سخيف موافق نباشند و از ترک پايتخت انديشه برای کسانی که به 
  نداشته باشند مجال ترقی فراھم است.

  
برای تحصيالت عاليه به وجود آمده است اعتقاد قطعی من  بين مراکزی که

ست که بايد اصل رقابت و مسابقه حکمفرما باشد و برای ايجاد يک آن ا
يس و تتبع و راھنمائی و ای درميان استادان که به کار تدرچنين روحيه

پردازند، بايد از ھرگونه تشويق و ھدايت معنوی و دينی دانشجويان می
 ری نشود.ترغيب فروگذا

  
ای است که پسنديدهدر اجرای اين منظور يعنی ايجاد رقابت علمی شيوه 

ھای آموزش و پرورش کشورما به کار بسته شود و آن اين بايد در دستگاه
نشگاھی بوجود آيد که طبق روش معمول در کشور است که در ايران دا

پردازند و تصور ئی به کار تعليم و تربيت بآمريکاای از استادان دسته آمريکا
ارد برای اين کار مناسب کنم شھر زيبای شيراز که موقعيت مخصوصی دمی

باشد و بتوان يا دانشگاه فعلی شيراز را به اين ترتيب بسط و توسعه داد و 
  جديدی که با اين اسلوب اداره شود در آنجا بنياد نھاد.يا مؤسسه 

  
أسيس شود، جوانان ئی در ايران تآمريکايک چنين دانشگاھی که با روش 

نياز دامه تحصيالت عاليه بیايرانی را از مسافرت به خارج کشور برای ا
نفر جوان  ١۴،٠٠٠متجاوز از  )٢۴٩٩( ١٣٣٩خواھد ساخت. در سال 

اند وقسمت عمده آنھا دوره ايرانی در خارج از کشور مشغول تحصيل بوده
و بقيه  آمريکار نفر د ۴،٠٠٠د کردند. از اين عده در حدوعالی را طی می

اطريش و ساير کشورھای  فرانسه، ،انگلستان ،در کشورھای آلمان غربی
                                                ً                 اروپائی به تحصيل اشتغال داشتند. در آن سال تقريبا  يک سوم از مجموع 

مشغول کسب معلومات  آمريکادانشجويان کشورھای خاورميانه را که در 
سبی در مقام خود د. اين کثرت ندادنبودند، دانشجويان ايرانی تشکيل می

مثبت و منفی ھم دارد که  که خواھم گفت جنبهبسيار مھم است ولی چنان
بينم طرف موجب کمال رضايت است که میبايد مورد توجه قرار گيرد. از يک

کنند که مايه رفع ھائی تحصيل میعده زيادی از دانشجويان ما در رشته
که بيش از نصف نانسعه ما است، چھای برنامه عمرانی و تونيازمندی

علوم و مھندسی و مھندسی ھای در رشته آمريکامحصلين ايرانی مقيم 
ھای کشاورزی و تعليم و کنند و بسياری ھم رشتهکشاورزی تحصيل می

                                          ً                     تربيت و بازرگانی وساير موادی را که مستقيما  به پيشرفت اقتصادی و 
  اند.اجتماعی ما ارتباط دارد انتخاب کرده
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ئی آمريکابايد ناگفته نگذاشت که مؤسسه غيرانتفاعی (جمعيت  در اين مورد
دوستداران خاورميانه) نيز به دانشجويان ما برای انتخاب رشته تحصيلی 

ھای الزم نموده ھا مساعدت و راھنمائینام آنھا در دانشگاهو معرفی و ثبت
سال چندين  دھد و ھراست و اين مؤسسه تاکنون اين خدمت را ادامه می

ه نفر از محصلين ايرانی به شعبه مؤسسه مزبور در تھران مراجع صد
        ً         که سابقا  ذکر شده ھای آن چنانکنند و از صالح انديشی و ساير کمکمی

  ٧٠گردند.است برخوردار می
  

بود که جوانان ايرانی برای تکميل معلومات عاليه به  آن اعتقاد قطعی پدرم
ر را دنبال خواھم کرد ولی من نيز اين فککشورھای خارج اعزام شوند و 
روند از جوانان ايرانی که به خارج میای پوشيده نميتوان داشت که عده

آھنگ و توانائی آنکه خويشتن را با اوضاع اجتماعی کشور خودشان ھم
دھند و در نتيجه يا به وطن خويش مراجعت سازگار سازند از دست می

که بار ديگر جالی وطن کنند و انديشه آنند  کنند و يا اگر بازگردند درنمی
  در کشورھای خارج مقيم گردند.

  
ترين کشورھای جھان است از ثروتمندترين و مترقی آمريکاچون کشور 

کنند مانند آن است که بيشتر ايرانيانی که چند سال در آن کشور اقامت می
ئی آمريکا             ً                    شوند و احيانا  ممکن است با دختران تحت تأثير آن محيط واقع می

داشته زدواج کنند که ميل به ترک خانواده خويش و آمدن به ايران نا
ای از ايرانيان با فرھنگ و رسوم ئی عدهآمريکاد ھمسران باشند.(ھرچن

اند) بعضی از جوانان ايران خو گرفته و با طرز زندگانی ما مانوس گشته
وارد  به مشاغلی مانند معلمی و خدمات اداری و مانند آنھا آمريکاايرانی در 

 رسد دريافتنھا میشده و حقوقی بيش از آنچه در بادی امر در ايران به آ
ھای اداری ما و فراھم کنند و بعضی ھم از کندی و بی نظمی دستگاهمی

                         ً                                      نبودن وسائل آسايش که طبعا  در کشورھائی که درحال پيشرفت ھستند به 
را از ياد کنند و اين نکته فراھم نيست احساس ناراحتی می آمريکاقدر 
رده ھائی که کپيشرفت با ھمه ترقيات ونيز  آمريکابرند که در کشور می

نظمی و جريان بطئی اداری ھای دولتی و خصوصی بیاست باز در دستگاه
ھائی که بوسيله ارعاب و تھديد کشی و دستهمشھود است و دزدی و آدم

سرپيچی دارند کنند و از رعايت مقررات و قوانين اجتماعی مردم زندگی می
 شوند.ديده می

  
                                                            

امروز معلوم و روشن شده است اينگونه جمعيت ھا و سامانه ھای غير انتفاعی به منظور  - ٧٠
ی آتی به نفع ه بردارزش برخی از اليه ھای دانشجويان ايران برای بھردستچين کردن و آمو

انگليس و آمريکا و روس صورت ميگرفته و آن زمان نيت اين سامانه ھا ھنوز مشخص نشده 
  بود. 
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به تھران  آمريکاصيل درس از چندين سال تحشناسم که وقتی پجوانی را می
بازگشت چنان از اوضاع دلسرد شده بود که تا چندين ماه از خانه خارج 

کرد ھرچه در پايتخت کشور از آثار ترقی و        ً       که بعدا  نقل میشد و چناننمی
کم برای آنکه خويشتن را به  ،آمد. کمديد به چشمش بدوی میپيشرفت می

ان و آشنايان خويش پرداخت و نوشتن نامه به دوستکاری مشغول دارد به 
ھا را ای داشته باشد خود نامهبرای اينکه در خارج شدن از خانه بھانه

انداخت. ديری نگذشت که با فرھنگ و تمدن برد و به صندوق پست میمی
کم انس گرفت و امروز در  ،کرد و بآن کمميھن اصلی خويش تجديد آشنائی 

رفاه اجتماعی است انجام وظيفه دولتی که مربوط به  يکی از مشاغل حساس
کند. با آنکه بسياری از جوانان ايرانی که برای تکميل تحصيالت خود می

روند از برخورد با تمدن و فرھنگ آن کشورھا به کشورھای خارج می
ديگر نيز ھرگونه تأثيری از اين قبيل را  کنند و برخیاحساس ناراحتی نمی

برند  متأسفانه باز ھر و از ميان می ندی که دارند، مغلوببا روحيه نيروم
توانند خود را ای از جوانان دانشمند و تربيت يافته کشور که نمیسال عده

مانند و ضرری جبران ناپذير از تأثير اين ظواھر آسوده سازند در خارج می
  کنند.می و فنی کشور وارد میبه نيروی عل

  
ت برای رفع اين دشواری ھا اسپرست مدتميھنای از مردم فھميده و عده

اند که جوانان ايرانی برای اند و از جمله پيشنھاد کردهبه فکر چاره افتاده
تکميل تحصيالت به کشورھائی مانند انگلستان و فرانسه و آلمان که با 

را ندارند  آمريکاولی آن ثروت خيره کننده  وسائل تعليم و تربيت مجھزند
اد معقولی است زيرا محصلين ما که به نظر من اين پيشنھاعزام شوند. 

دراين کشورھا به کسب معلومات اشتغال دارند در بازگشت بايران برای 
کنند و آھنگ شدن با تمدن و طرز زندگانی ما کمتر احساس ناراحتی میھم

بايد نمايند. با وصف اين مطلب را تجديد می زودتر انس و آميزش ديرين
کند وانان ما را به طرف خود جلب میخصائصی دارد که ج کاآمريگفت که 

رسد اين است که وسائلی در و از ھمين جھت طريقه معقولی که بنظر می
کشور فراھم گردد که از ناراحتی جوانان تحصيل کرده ايرانی که از 

کنند کاسته و ممالک اروپائی بازگشت می آمريکاکشورھای خارج اعم از 
به داماد خودم آقای اردشير  )٩٨٢۴( ١٣٣٨ فکر در سالدراثر اين  شود.

تحصيل کرده و  آمريکازاھدی که خود در رشته مھندسی کشاورزی در 
برای برطرف ساختن اين نگرانی طبيعی که در جوانان تحصيل کرده ما پديد 

ريت دادم که در اين باره مطالعات و اقداماتی آيد عالقه فراوان دارد مأمومی
د و او کميسيونی از جوانانی که خود در خارجه تحصيل کرده به عمل آور

اھی دارند تشکيل داد و شروع و از افکار و روحيات دانشجويان جوان ما آگ
  به کار نمود.
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 آمريکابه سمت سفيرکبير ايران در  )٢۴٩٨( ١٣٣٨وی که در اواخر سال 
نگران شده اميدوار است که در مقام جديد خود در کالبد جوانان  منصوب

ايرانی روحی تازه بدمد و با داشتن ارتباط دائم و مستقيم با محصلين، آنھا 
به در آورده برای بازگشت و خدمت به ميھن خود  را از بدبينی و يأس

تشويق و ترغيب نمايد. وزارت کار نيز برای برقراری ارتباط دانشجويان 
ھائی غلخارج و مساعدت با آنھا در ھنگام تحصيل و در نظر گرفتن ش

متناسب با استعداد و ذوق ھر يک در بازگشت به ايران طرحی تھيه و تنظيم 
 نموده است.

  
سی اين وزارتخانه که مورد تأييد من نيز ھست آن است که اين نظر اسا

دواند از ميان نگرانی طبيعی را بايد قبل از آنکه در مغز جوانان ريشه ب
مرانی ما آگاھی پيدا کند و يقين برد. مثال اگر مھندس کشاورزی از برنامه ع

 داشته باشد که پس از فراغ از تحصيل و بازگشت به ايران برای وی شغل
مناسب آماده است با احتمال قريب به يقين خدمت کشور خود را به زندگی 

يشتر فراھم باشد ترجيح در غربت ھرچند در آنجا وسائل بدوی آسايش وی ب
پرست جوانان خود برای پيشرفت و ميھنخواھد داد. ما بايد از روح فعال 

يم. اصول ناسيوناليزم مثبت که در فصل ششم مفصال ذکر شد استمداد کن
پيشانی ملت ايران را نور افتخارات گذشته روشن ساخته است و اگر بتوانيم 

د آوريم که لياقت و عالقه خويش ھائی پديبرای جوانان خود وسائل و فرصت
توان به خويش به مقام بروز و ظھور برسانند میرا به مرز و بوم نياکان 

  ٧١پرستی آنھا اعتماد و اطمينان داشت.ميھن
  

شود آن است که در داخله نظر ديگری نيز که در اين مورد پيشنھاد می
م که کشور ھرچه زودتر دستگاه تحصيالت عاليه را آنقدر توسعه بخشي

اشد و نيازی به برای جوانان ما تکميل معلومات در خود کشور ميسر ب
در قرن نوزدھم و اوايل قرن بيستم با آنکه در  رفتن به خارجه پيش نيايد.

وسايل تحصيالت عاليه تا حدود ليسانس فراھم بود  آمريکاھای نشکدهدا
سپار تر به کشورھای اروپائی رھئيان برای تحصيل درجات عالیآمريکا
ئی آمريکاد وجوانان شدند. ديری نگذشت که اين نقيصه را مرتفع ساختنمی

ديگر برای تحصيالت عاليه فوق ليسانس احتياجی به مسافرت به کشورھای 
  ٧٢وپائی پيدا نکردند.ار

                                                            
ی بيگانه به ويژه در دانشگاه ھايی مانند اصول روانشناسی که در کشور ھا تاکتيک و - ٧١

که در  یميھن دوست تشويق يا ديگر دانشگاه ھا بکار ميرود برھر برنامه  واردپرينستون، يا ھار
سال نميتوان  ۵٩بنابراين ھنوز ھم پس از ايران بکار ميرود برتری و پيشرفته تر است 

رون از ايران زير نفوذ آن آموزش ھا عرق ملی خودرا از دست داده را ی را که در بيدانشجويان
  د.مد مصدق يا اميرانتظام ھا مبلد ميشونذب و جلب کرد، و به کسانی مانند ابراھيم يزدی يا مخج
فرانسه و انگليس به ويژه انگليس راه را پيدا کردند، ھمان آموزش ھا برای وفادار نگاھداشتن درس  - ٧٢

  در آن دانشگاه ھا گماردند.ا ده اروپايی ھا بودند رستادانی که دست نشانخوانده ھای در اروپا را توسط ا
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کم ، کشور ايران نيز وارد تحول شگرفی شده و مؤسسات علمی ما کم
کند و مشھودات حکم میاند محصلين خارجی را به طرف خويش جلب کرده

واھد يافت. بعالوه عده جوانان ايرانی که اين عده روز به روز افزايش خ
ر بروند نيز خواھند به کشورھای ديگکه برای تکميل تحصيالت خود می

برحسب تناسب رو به نقصان است و در نتيجه آن نگرانی و ناراحتی روحی 
د يافت. من ھمواره معتقد که به آن اشاره شده به ھمين ميزان تقليل خواھ

لمين ما برای تکميل معلومات به خارج از ام که بايد محصلين و معبوده
نبه مبادله پيدا کند کشور اعزام شوند ولی نقشه من اين است که اين کار ج

و دانشمندان ايرانی برای کسب فيض و افاضه به ديگران مسافرت کنند و 
يز به ايران بيايند و ما را از منابع محصلين و جوانان و دانشمندان خارجی ن

ند کنند و از سرچشمه فياض فرھنگ کھنسال ما نيز کسب معلمی خود بھره
که بدان اشاره شد  آمريکافضيلت نمايند. تأسيس دانشگاھی طبق روش 

يکی از وسايل پيشرفت اين طرح است که بايد در تمام دستگاه فرھنگی ما 
  به مقام عمل و آزمايش درآيد.

  
آنقدر شديد ھای علمی وفرھنگی کشور ايران القه من نسبت به پيشرفتع

است که ھر چه در بسط و توسعه و تکميل آن ذکر کنم مختصری از منويات 
نخواھد بود. در محيط فرھنگی جريان تغيير و تحول و  قلبی من بيش

پيشرفت سرعت بسيار يافته است و ھمين سرعت در من نشاط و عشقی 
ن و کند زيرا برای من يقين حاصل است که آينده ايراجاد مینيرومندتر اي

جوانان ايرانی و تمام مردم اين بخش از جھان با پيشرفت و تکامل علمی 
  ست.و فرھنگی پيوسته ا
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 فصل دوازدهم

  نفت ايران
  

به کار  آمريکاصنعت نفت از صنايع جديد گيتی است که نخستين بار در 
برداری از اين صنعت که در خاورميانه به بھرهای افتاده است و اولين نقطه

کشور ايران بوده است. ذخاير زيرزمينی نفت خام کشورھای متحده پرداخته 
که ذخاير نفت اند و عجب آنبيليون بشکه برآورد کرده ٣۵را به  آمريکا

  اند.ايران را نيز در ھمين حدود تخمين زده
  

ر مواد مستخرجه از آن در امروز اکثر مردم جھان از اھميت نفت و ساي
ی معدودی بدين نکته توجه دارند که ھفتاد زندگانی کنونی بشر آگاھند ول

ت دنيای آزاد در خاورميانه وجود درصد از ميزان برآورد شده تخمينی نف
  دارد و از اين ھفتاد درصد يك پنجم آن در کشور ايران ذخيره شده است.

  
بع موجود در کشورھای کانادا و توان گفت که با وجود منادر حقيقت می

خارج از پرده آھنين قسمت اعظم آن يعنی  ونزوئال و ساير کشورھای
ت جھان آزاد در کشورھای متحده متجاوز از ھشتاد درصد مجموع ذخائر نف

و خاورميانه  قرار دارد. البته ممکن است اکتشافات آينده اين  آمريکا
ايد فراموش کرد که کارشناسان محاسبه را تغيير دھد ولی اين نکته را نب

اند ميزان ی نفت بوده و ھرجا اثری از آن يافتهھا است در جستجونفت سال
                          ً              اند. با اين وصف اگر احيانا  ساير کشورھای تخمينی آن را به محاسبه آورده

آزاد جھان از نفت خاورميانه محروم شوند اوضاع اقتصادی چندين کشور 
کنند  دچار کشورھائی که آن را توليد می که مصرف کننده  نفت ھستند  و

خواھد گشت و شايد اين نکته را بتوان بعبارت ديگر چنين  اختالل بزرگی
ھا سال پيش که طبيعت اين ذخائر گرانبھا را در دل ونبيان نمود که از ميلي

شالوده ارتباط و پيوستگی خاورميانه و ساير  ،خاک به وديعت نھاده
ستوار ساخته است. اين موھبت طبيعی را بشر کشورھای آزاد جھان را ا

طريق استعمال آن را در صنايع گوناگون دريافته و به کار  کشف کرده و
جائی رسانده است که در اثر وجود اين مايع مفيد، انداخته و کار را به 

خاور ميانه با ساير نقاط گيتی از لحاظ اقتصادی پيوستگی انفصال ناپذير 
د سال پيش که صنعت نفت در جھان آغاز فعاليت صپيدا کرده است. يک

نمود مطلع بودند و از م از وجود نفت خام که از زمين تراوش مینمود مرد
  کردند.از آن استفاده میھزاران سال قبل 
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ھا به کار که ايرانيان قديم آن را برای افروختن آتش مقدس در آتشکدهچنان
ھا برای اجساد مردگان و يونانی بردند و مردم مصر برای موميائی کردنمی

ھا و مراسم در جشن آمريکاالمپيک و ھنديان بومی ھای برافروختن مشعل
. مردم ايران و ساير ممالک نيز نفت دندنمورقص آتش از آن استفاده می

آيد برای مالط خامی که از زمين تراوش نموده و بصورت قير منجمد درمی
ھا و سفاين و پوشش کف ری کشتیو تسطيح زمين و آب بندی و درزگي

بردند و زنه به کار میساختن سدھا و تھيه آتش روھا ووجدار و سقف آب
که در خوزستان زرتشتيان معابد نبود، چنانحتی گاز طبيعی نيز بدون فايده 

شد و آن را کردند که گاز طبيعی از زمين خارج میخود را در نقاطی بنا می
  ساختند.ور میشعله

  
سده ھيجدھم                 ً                                 قرون اخير متدرجا  نفت بصورت صنعت درآمد و در اواخر در 

 ھای نفتی کهشرکت بازرگانی صنعت نفت در برمه تأسيس يافت که از چاه
کرد ، ولی توليد و استخراج ھمه را با دست حفر کرده بودند بھره برداری می

سرھنگ آغاز گرديد. روزی که  آمريکانفت با وسايل ماشينی نخستين بار از 
لت پنسيلوانيا حفر کرد نخستين چاه نفت خود را در ايا ٧٣،ل. دريک ادوين

 ً    ا  به در اثر ھزينه سنگينی که تحمل کرده بود شرکت خود را تقريب
پنداشتند ولی ورشکستگی کشانده و بسياری از مردم او را ديوانه می

ردم ھمينکه منافع سرشاری که از اين راه بدست آورد معلوم گرديد، عقيده م
  بين و عاقل شناختند.اقبتنسبت به وی تغيير يافت و او را يکی از مردان ع

  
چاھی که دريک حفر کرده بود 

پا عمق نداشت  ٧٠بيش از 
که امروز عمق درصورتی(

ھائی که در ايران وساير چاه
شود خيز حفر میممالک نفت

معموال به ده ھزار پا و بلکه 
رسد) و از آن چاه بيشتر می

قط روزی سی و پنج نفت ف
کرد بشکه نفت استخراج می

ھای ه ممکن است سال(امروز
متوالی از بعضی از چاھھای 
پربرکت نفت ايران روزانه 

که نفت بش ٣٠،٠٠٠
استخراج شود) اما اين مرد 
                                                            

٧٣ - —, U.S.New York, Greenville, 1819, 29, (born March Edwin Laurentine Drake
died November 8, 1880,  
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توان وی را نخستين غريزه کنجکاوی و آزمايش داشت و در حقيقت می
 گذار صنايع نفت جھان محسوب داشت.بنيان

  
رز استفاده از آن را ريک نه تنھا طريق استخراج نفت را پيدا کرد بلکه طد

نفتی که شرکت اختصاصی وی موفق گرديد از مواد نيز کشف نمود. چنان
مرھمی درست کند که در معالجه بيماری روماتيسم پای دريک و مبتاليان 

داع ديگر مؤثر افتاد و نيز طريقه تصفيه نفت خام و تھيه نفت سفيد را اب
کمياب بود برای  کرد و ديری نگذشت که نفت به جای روغن نھنگ که

سوخت چراغ مورد استفاده قرار گرفت و مصرف نفت سفيد روز به روز 
فزايش يافت در ھمان اوان ھنری فورد کالسکه بدون اسب خود را اختراع ا

نمود و از آن زمان ساليانه مقادير زيادی نفت برای به حرکت آوردن اين 
چندی بعد به ساختن اسب يا اتومبيل مورد لزوم پيدا کرد. ھای بیلسکهکا

ن احوال ھواپيما دست زدند و باز بر مصرف بنزين افزوده گشت. در خالل اي
ھای ديزل جديد و صنايع شيميائی و ھای بخار و ماشينھا و ديگکشتی

و احتياج کردند به وجود آمد ھای مختلف نيز که ھمه با نفت کار میکارخانه
فزون گرديد. گازھای طبيعی عالم صنعت به نفت و ساير مشتقات آن روزا
يه حرارت و نيرو شود برای تھنيز که معموال درمجاورت ذخاير نفت پيدا می

و بعنوان يکی از مواد خام صنعتی مورد استفاده قرار گرفت و قير برای 
  ھای اتومبيل رو به کار رفت.خيابان سازی و احداث جاده

  
  

نعت و دانش و سرمايه ھمينکه فوائد نفت معلوم و آشکار گرديد جھان ص
اروپائی به جستجوی آن در خاورميانه ھمت گماشت. درباره امتيازی که 

                          ً                          به رويتر اعطا گرديد و بعدا  ملغی شد و ھمچنين در مورد  ١٨٧٢در سال 
که با شرايط محدودتری به وی داده شد درفصل دوم  ١٨٨٩امتياز سال 

ود شرکت استفاده رفته است. رويتر به موجب مقررات امتياز دوم خن سخ
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به اين منظور که کليه معادن کشور و از از معادن ايران را تشکيل داد، 
                                                         ً          جمله منابع نفت را اکتشاف و استخراج نمايد. شرکت مزبور بدوا  در نواحی 

چند . ھای اکتشافی نفت پرداخت ولی موفقيتی نيافتجنوب ايران به فعاليت
عادن را از امتيازنامه رويتر سال بعد دولت ايران قسمت استخراج و کشف م

  شرکت مزبور عمال منحل گرديد. ١٩٠١حذف کرد و در سال 
  

بايد ناگفته نگذاشت که پيش از آنکه رويتر به تجسسات خود خاتمه دھد 
  ١٨٩١والی کرمانشاه به وجود نفت در آن نواحی پی برده بود و در سال 

ه در آن موقع در شناسان فرانسوی کژاک دومرگان رئيس ھيئت باستانبه 
جسساتی بود که ت داده دستور داشتند  ايران به مطالعه آثار باستانی اشتغال

درباره اولين بررسی فنی و علمی در مورد ذخائر نفت به عمل آورد. نتيجه 
ذخائر  تحقيقات دومرگان که در حقيقت اولين بررسی فنی و علمی در مورد

ه طبع و منتشر و سپس نفت ايران است در يکی ازمجالت فنی فرانس
کاشفين  بصورت کتابی تدوين گرديد. در دنبال اين تحقيقات چندين گروه از

  اروپائی برای بررسی و تجسس منابع زيرزمينی به کشور ما آمدند.
  

نفر انگليسی بنام ھای کاشفين ديگر توجه يککتاب دومرگان و گزارش
را جلب کرد و اين شخص   ٧٤ليام ناکس دارسیوي

اثر کشف و استخراج معادن متعدد طال در  که در
 قاره استراليا ثروت ھنگفتی اندوخته بود در سال

جمعی از ھمکاران خود را به تھران اعزام  ١٩٠٠
اقدام  داشت تا برای تحصيل امتياز استخراج نفت

ل دراثر فعاليت اين گروه دولت ايران در سا کنند.
ج ھا امتياز استخرابا وجود مخالفت روس ١٩٠١

نفت و گاز طبيعی و قير و ساير مواد نفتی را به 
   به دارسی اعطا نمود.شصت سال مدت 

  
وجب قرارداد مقرر بود که دارسی در ظرف دو سال شرکتی تشکيل دھد بم

ای شرکت به دولت ايران واگذاشته و بيست و بيست ھزار سھم يک ليره
را به دولت  شرکت از منافع خالصشانزده درصد     ً           نقدا  بپردازد و ھزار ليره 

حوزه امتياز مزبور شامل تمام کشور ايران باستثنای پنج استان  بدھد.
 ھا از آن صرفنظر شده بود.الی بود که به مالحظه روسشم
  

ھای سر مھندس شرکت دارسی که رينولدز نام داشت با وجود دشواری
ده ه بود در يکی از نواحی گرم و سوزان دورافتاگوناگونی که با آن مواج

                                                            
٧٤ - )1917May  1 – 1849October  11( William Knox D'Arcy  
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پايان  ١٩٠٢جنوب ايران به حفر چاه پرداخت. از نخستين چاه که در سال 
به نفت  ١٩٠۴ای عايد نگرديد، ولی چاه دوم در ماه ژانويه يافت نتيجه

کرد. اين چاه دارسی بشکه نفت از آن فوران می ١٢٠رسيد و روزانه مقدار 
ن آورد ع دچار عسرت مالی شديدی بود از نگرانی بيرورا که در آن موق

  م گرديد.                                ً    سال خشک وسرمايه دارسی نيز تقريبا  تماولی چاه در ھمان 
  

در آن موقع مقامات درياداری انگليسی به اين مسئله ايمان قطعی پيدا کردند 
ھا، نفت جای ذغال سنگ را خواھد گرفت. که در آينده برای سوخت کشتی

ار وخيم خشک و وضع مالی دارسی بسي ٢ی که چاه شماره در ھمان وقت
منصوب گرديد به فرماندھی کل نيروی دريائی انگليس  لورد فيشرشده بود 

ھای نفت سوز داشت و او که از نظر عالقه شديدی که برای ساختن کشتی
ای بنام (کميته نفت) فکران (ديوانه نفت) لقب يافته بود کميتهدر ميان کوتاه

ھای نيروی دريائی زمندیداد تا درمورد تھيه مواد نفتی برای رفع نياتشکيل 
ته که از منابع نفت ايران و امکانات بريتانيا مطالعاتی به عمل آورد. اين کمي

آن آگاھی پيدا کرده بود دارسی را به شرکت نفت برمه معرفی نمود و سال 
امه برنامه بعد شرکت برمه و دارسی سنديکائی تشکيل دادند و ھزينه اد

  ند.اکتشاف نفت ايران را تأمين نمود
  

افت ولی عمليات اکتشافی در کشور ايران تحت نظرسنديکای جديد ادامه ي
يعنی پس از پنج سال کوشش و حفر چاه مقدار نفتی  ١٩٠٧تا آخر سال 

که استخراج شده بود بسيار ناچيز بود و وضع آينده سنديکا چندان 
اين ھنگام سر مھندس رينولدز درصدد برآمد آمد. در اميدبخش بنظر نمی

قبل از آنکه از نفت ايران صرف نظر کند، يک کوشش ديگر به عمل  که
رد و از ھمين جھت با کارگران خويش درمرکز ناحيه ای که يکصد و آو

پنجاه کيلومتر از آبادان فاصله داشت در نزديکی معبد خرابی که به مسجد 
  جديدی ھمت گماشت.سليمان موسوم بود به حفر چاه 

  
زحمات وی به نتيجه رسيد و نفت با ارتفاعی  ٠٨١٩ماه مه  ٢۶بامداد روز 

از ارتفاع منجنيق دھانه چاه بود فوران نمود و آن روز  که پنجاه پا بلندتر
توان آغاز ايجاد صنعت نفت در خاورميانه و يکی از وقايع مھم را می

  تاريخی اين سرزمين محسوب داشت.
  

ھا حمل سختیای که اين پيشقدمان صنعت را به تدر انگيزهمن گاھی 
کنم. شک نيست ه میھا برای نيل به مقصود وادار ساخته بود انديشومرارت

ھمه کوشش و تالش تحصيل منافع مادی و کسب که يکی از عوامل مھم آن
شھرت و اعتبار بوده است ولی شک دارم که محرک اصلی آنھا فقط کسب 
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      ً مخصوصا   که به نظرمن آنھا که اين صنعت آغاز کردند ومنافع بوده بل
ھای شنده ماشينھا و صدای خراھای متمادی در کنار منجنيقکسانی که مدت

کردند از حفاری سکنی داشتند و با مشکالت و موانع دست و پنجه نرم می
قدمی به ھيجان آمده بودند. در کشور من            ٔ     جوئی و غريزه  پيشروح حادثه

انان ايرانی که شود وجويافت می برای ابراز اين روح متعددیھای فرصت
االراده و با استقامتی کار باشند از مردم قویقدمی و پشتدارای روح پيش

ھای صنعت نفت را استوار کردند که اولين چاه نفت را حفر و پايه
  ھای پسنديده پيش روی خويش خواھند ديد.سرمشق

  
يگر نيز در مسجد سليمان به نفت رسيده ديری نگذشت که دو حلقه چاه د

ھا تحمل دشواری به سرشارترين منابع آن موقع رينولدز پس از سالو از 
شود دست يافت. اين فتی که ھنوز مقادير زيادی نفت از ان استخراج مین

تری برای بھره برداری پيشرفت موجب آن شد که شرکت جديد و بزرگ
  ً                                   وا  الزم بود با ايل نيرومند بختياری که بدمنابع نفت تشکيل داده شود ولی 

دولت مرکزی اطاعت نداشتند و تمام نواحی اطراف مسجدسليمان در  از
تيار آنھا بود قراری بسته شود. در آن ايام که ھنوز پدرم زمام امور را اخ

بدست نگرفته بود دولت مرکزی ايران به حدی ضعيف بود که در نواحی 
الطوايفی برقرار بود و بسط حکومت ملوکجنوب وساير نقاط کشور عمال 

گرديد و تجربه نشان داده بود سعه اين صنعت بدون امنيت ميسر نمیو تو
که حکومت مرکزی توانائی استقرار نظم و امنيت را در نقاط مختلفه کشور 
ندارد. از ھمين جھت چندين سال ھيئت حفاری به خوانين بختياری حقی 

پرداختند و طبيعی بود که پس از پيدا شدن برای حفظ جان ومال خويش می
ين کردند. نتيجه اين اوضاع ات خوانين بختياری حق بيشتری مطالبه مینف

شرکت نفت بختياری تأسيس گرديد باين منظور  ١٩٠٩بود که در ماه آوريل 
شد حقی که به خوانين بختياری از منافع نفت که در ناحيه آنھا استخراج می

» کنتفرقه بينداز و حکومت « شرکت نيز طبق اصل     ً ضمنا   پرداخت گردد.
ايران تقويت ھا بود خوانين محلی را در مقابل دولت که رويه ديرين انگليس

کرد و در برابر اين حمايت انتظار شرکت از خوانين آن بود که افراد ايل می
خود را از تعدی و تجاوز نسبت به مؤسسات شرکت منع کنند و خود نظم 

ز بعد از عقد قرارداد در آن حدود حفظ نمايند. با اين اقدامات رو و امنيت را
د. اسم اين شرکت بعدھا به ، شرکت نفت انگليس و پرشيا را بوجود آوردن

 شرکت نفت ايران و انگليس و سپس به شرکت نفت انگليس تبديل يافت.
  

برداری نفت ايران و صدور آن به بازارھا شرکت جديد برای اکتشاف و بھره
س پااليشگاه اقدام کند و ھای فوری داشت ولی پيش از آنکه به تأسيطرح

بپردازد از لحاظ استقرار امنيت  به تھيه وسائلی برای بارگيری و حمل نفت
يا  شيخ خزعلآن حدود با مسئله دشوار ديگری مواجه گرديد. در آن زمان 
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تابع                                                           ً شيخ محمره (که نام قديمی خرمشھر و نواحی اطراف آن بود) اسما  
در داخله کشور به وجود آورده  دولت مرکزی بود ولی عمال دولت مستقلی

                             ً    به او اقدام مؤثری بنمايد شخصا  بر  بود و بدون اينکه دولت ايران نسبت
. عمارت بزرگ شيخ که اينک مخروبه است ھنوز کردآن نواحی حکومت می

و در نزديکی خرمشھر که محل اياب  )شط العرب( اروند رود در کناره
ر اين عمارت بزرگ با جالل و شود. وی دھا است ديده میشتیھاب کوذ

داده بود زندگی  شکوه شرقی ميان زنان حرمسرائی که برای خود تشکيل
کرد. دولت انگليس نيز با وی قراردادی بسته و وی را بعنوان يک می

  حکمران مستقل شناخته بود.
  

در ازای دريافت بموجب اين عھدنامه يا قرارداد شيخ متعھد شده بود که 
به شرکت حسن نظر داشته باشد و يک ميل از اراضی  حقوق مادی نسبت

ره آبادان را در اختيار شرکت بگذارد که بدون سکنه و لجنزار مسطح جزي
در آن پااليشگاھی برای نفت تأسيس نمايد. در مقابل اين واگذاری، دولت 

کشی از مسجد هانگليس نيز استقالل شيخ را تضمين نموده بود. کار لول
پايان يافت  ١٩١٢ھای فراوان در سال ن با وجود دشواریسليمان تا آبادا
کرد پااليشگاه آبادان نفت را با مقادير زياد تصفيه می ١٩١۴و در آخر سال 

  ھائی نيز برای توسعه آن تھيه شده بود.و نقشه
  

به  ١٩١٣تن و در سال  ۴٣،٠٠٠به  ١٩١٢ميزان کلی نفت در سال 
تن بالغ شد و بدين ترتيب  ٢٧۴،٠٠٠به  ١٩١۴تن و در سال   ٨٠،٠٠٠

  د جھان گرديد.کشور من خواه ناخواه عامل مھم سياست و اقتصا
  

داد آسمان در آن اوقات ابرھای تيره که خبر از جنگ سھمناک جھانی می
دولت انگليس نسبت به منابع  ١٩١٢اروپا را تيره ساخته بود و در سال 

ل که در آن زمان مه نگرانی داشت. وينستون چرچينفت در ھنگام مخاص
ليس بايد برای وزير درياداری انگلستان بود توصيه کرده بود که دولت انگ

درصد از سھام شرکت نفت ايران و  ۵١ھای دريائی خود رفع نيازمندی
انگليس را خريداری نمايد و پارلمان انگليسی نيز شش روز پيش از آغاز 

 تصويب نمود. قانون خريد اين سھام را ١٩١۴ جنگ يعنی در ماه اوت
  

ھای فراوانی پيش آورد ولی قانون مزبور اثر خود با آنکه جنگ دشواری
ھا را بخشيد و ميزان توليد نفت ايران را افزايش داد. در اوايل جنگ ترک

ھا متحد بودند، کليه اموال و تدارکات شرکت نفت که در آن زمان با آلمان
کرد يد میآبادان را تھد بصره تصرف کردند و نيروی آنھارا در بغداد و 

ھا در نظر داشتند ولی نيروی اعزامی انگليسی آنھا را به عقب راند. آلمان
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وسيله راه غرق کنند و بدين )شط العرب( ند رودارو که چند فروند کشتی در
ھا نقشه آنھا را خنثی حمل و نقل دريائی را مسدود سازند ولی انگليس

نی و يران با تحريک جاسوسان آلمانيز عشاير ا ١٩١۵نمودند. در سال 
ھا در چندين موضع بين مسجد سليمان و آبادان لوله اصلی نفت را ترک

           ً ھا را مجددا  قطع کردند و مدت چھارماه جريان نفت متوقف گرديد تا لوله
پيما نيز ورود ھای اقيانوسھا به کشتیمرمت نمودند. ھرچند حمالت آلمان

گرديد ولی یو صدور مواد نفتی را مانع مت و لوازم صنعتی آالت و ادوا
که رفت چنان                                  ً                ميزان توليد و صدور نفت ايران دائما  رو به افزايش می

تن  ٣٧۶،٠٠٠مقدار آن تدريجا به  ١٩١٨و  ١٩١٧و  ١٩١۵ھای درسال
کنم عموم تصور میتن بالغ گرديد.  ٨٩٧،٠٠٠تن و   ۴۴٩،٠٠٠و 

عقيده داشته باشند که نفت اين مسئله توافق کارشناسان و متخصصين در 
يران يکی از عوامل بسيار مؤثر پيروزی متفقين در جنگ اول جھانی بود ا

در حقيقت اعقاب ما خواھند گفت «که لرد کرزن انگليسی گفته است و چنان
با آنکه بسياری از  ».که متفقين روی امواج نفت به ساحل پيروزی رسيدند

ظر آن که ته بود باز مناسبات ما از ننفت ايران برخاس اين امواج از دريای
دولت انگليس تا زمان ملی شدن صنعت نفت سھامدار عمده نفت ايران بود 

  درھم و بغرنج شده بود.
  

رفت و پس از پايان جنگ ميزان توليدات نفت، ھمچنان رو به تزايد می
  بخشيد.د میخيز را بھبوشرکت شرايط زندگی کارگران آبادان و مناطق نفت

  
مواد آن پيچيده بود بين شرکت و دولت قرارداد جديدی که  ١٩٢٠سال در 

رفته کمی به نفع دولت ايران بود. طبق اين ايران منعقد گرديد که رويھم
درصد از منافع خالص بود که در امتياز  ١۶قرارداد سھم دولت ايران ھمان 

بعه منافع مؤسسات تا اول دارسی قيد شده بود ولی در اين قرارداد اخير
سی (از قبيل شرکت حمل و نقل نفت) نيز شامل شرکت نفت ايران و انگلي

  گرديد.اين شانزده درصد می
  

با وصف اين قرارداد، پدرم از پيش از زمان زمامداری خود از طرز عمل 
  شمسی ١٢٩٩شرکت نفت ناراضی بود و بالفاصله پس از کودتای سال 

دن بنام سر ويليام خبره و مستقل لن يکی از حسابداران )٢۴۵٩(
توک را استخدام نمود که مناسبات مالی و محاسبات شرکت و دولت لينمک

ايران را بررسی و مطالعه نمايد. سر ويليام ارقامی از اين محاسبات 
استخراج نمود که پدرم بعدھا آنھا را در دعاوی ايران نسبت به شرکت، 

به سرکوبی و  ١٩٢٣و  ١٩٢٢ھای سال قرار داد. پدرم درمورد استفاده 
انقياد عشاير و طوايف خودسر پرداخت پس از آنکه کردھا و لرھا و 

ھا را در نواحی غربی و مرکزی و جنوبی ايران مطيع و منقاد دولت قشقائی
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در اين موقع مرکزی نمود، درصدد منقاد ساختن ايل بختياری برآمد. 
ود به اين مضمون به دولت تسليم نمر تھران يادداشتی وزيرمختار انگليس د

ھا که دوستان دولت انگليس ھستند که اگر نيروی دولتی متعرض بختياری
  بشود دولت متبوع وی آسوده نخواھد نشست.

  
پدرم بدون توجه به اين تھديد به تھيه مقدمات کار پرداخت و رؤسای 

ت ته و به اطاعت دولبينی قدرت مرکزی را شناخبختياری از روی واقع
پس از آن مصمم گشت باشيخ محمره نيز پنجه نرم کند زيرا درآمدند. کمی 

شيخ خزعل که از پيشرفت و توسعه نفوذ پدرم بسيار بيمناک بود به اين 
خيال افتاده بود که با اتکاء دولت انگليس در مقام مخالفت و سرپيچی از 

خالفت با وجود م )٢۴۶٣( ١٣٠٣اوامر دولت مرکزی برآيد. در پائيز سال 
سرباز به سمت جنوب عزيمت  ٢٢،٠٠٠پدرم باقوائی مرکب از  ھاانگليس

نمود و در ظرف مدت يک ماه بدون آنکه تيری شليک شود به طغيان شيخ 
به تھران آورد و در مرکز ھرچند با وی خوب  محمره خاتمه داد و وی را

ج از فت ديگر اجازه خروگرشد و مورد اکرام و پذيرائی قرار میرفتار می
زگشت به محل سابق را نداشت. شيخ چند سالی بدين ترتيب در تھران و با

 تھران به سر برد و عاقبت بدرود حيات گفت.
  

به نظر من غائله خوزستان بدون خونريزی مرھون شجاعت ذاتی و شخصی 
که موقعی به نيروھای خود که در حوالی شھری که در پدرم بود. چنان

اده بود که از جای خود حرکت داشتند دستور د وای شيخ بود اقامتتصرف ق
ھا و                 ً                                          نکنند و خود شخصا  بداخل شھر رفته بود. افراد مسلح شيخ خيابان

ديدند ولی او بدون روی بام منازل شھر را گرفته بودند و پدرم را بخوبی می
می کوچکترين توجھی قدم زنان طول خيابانی را عبور کرده و به حمام عمو

ن ميان کار بسيار آسانی بود ولی احدی کردن پدرم در آ . مضروبشھر رفت
جرئت و جسارت تيراندازی نکرده بود زيرا در بزرگان و زيردستان شھامت 

  نمايد.کند و از آنان سلب اراده میمرد دلير تأثير می
  

پس از استعفای پدرم روزی سر ريدر بوالرد وزيرمختار انگليس در تھران 
شيخ درس عبرت گرفته است  تبوع او از سقوطاحت گفت که دولت مبا صر

و پس از واقعه محمره مصمم است که ديگر ھيچگاه در امور ايالتی و 
  عشايری ايران مداخله نکند.

  
تری راجع در ضمن اردوکشی به نواحی جنوبی ايران پدرم اطالعات وسيع

از آبادان  )٢۴۶١( ١٣٠١به صنعت نفت اين کشور به دست آورد. در سال 
آورد و مورد استقبال و پذيرائی شايانی قرار گرفت  ديد رسمی به عملباز
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ولی وی ازطرز عمل شرکت نفت به شک و ترديد افتاد و اطالع حاصل کرد 
که مثال بيش از يک پنجم عده کارمندان و کارگران شرکت نفت اتباع خارجی 

انی ه کارمندان ايرگونه اقدام مؤثری ھم برای تبديل آنھا بھستند و ھيچ
رتبه چنين عمال مشاھده نمود که بين سطح زندگی اعضاء عالیشود. ھمنمی

شرکت با اعضاء عادی تفاوت فاحشی وجود دارد و شرکت در امور داخلی 
کند و از اينکه شرکت ميزان توليد نفت را براساس ھائی میآن ناحيه دخالت

ھای نفتی ديگر رھائی با شرکتالمللی و يا برمبنای قراتغييرات بازار بين
کرد بسيار متأثر و نگران دون اندک توجھی به اقتصاد ايران تعيين میب

  گرديد.
  

ھا معتقدند که پدرم بدون تأمل و اطالع قبلی امتياز نفتی را در سال بعضی
وجه صحت ندارد زيرا پدرم لغو نمود ولی اين مطلب بھيچ )٢۴٧١( ١٣١١

بسيار  )٢۴۵٨( ١٢٩٨داد ت برسد از قرارحتی پيش از آنکه به سلطن
ناراضی بود و با کمال تأکيد از شرکت خواسته بود که با دولت ايران بھتر 

  از آن معامله کنند.
  

دولت رضاشاه عدم رضايت خود را نسبت به  )٢۴۶۴( ١٣٠۴در سال 
     ً             مجددا  اعتراض نمود  )٢۴۶۶( ١٣٠۶و در سال                ً     وضع موجود رسما  اعالم

مدت دوسال طول کشيد، آمد و ه عمل میی که با شرکت باما از مذاکرات
ای به دست نيامد و در اين مدت بحران اقتصادی جھانی رخ داده نتيجه

فروش نفت و عوائد دولت ايران از آن ممر کاھش پيدا کرده بود. در سال 
شرکت نفت به دولت ايران اعالم داشت که حق االمتياز  )٢۴٧١( ١٣١١

ال قبل خواھد يک چھارم مبلغ سکمتر از  )٢۴٧٠( ١٣١٠دولت در سال 
پدرم موقع را برای اقدام مناسب يافته و کمی بعد، امتياز شرکت را لغو بود 

نمود. مجلس شورای ملی ھم اين اقدام را تأييد و تصويب کرد و مردم ايران 
ھا برپا داشته و بدين طريق در سراسر کشور به مناسبت اين اقدام جشن

  تقويت يافت.ان بوسيله پدرم زم در ايرنيز روح ناسيونالي
  

                           ً                                        دراثر الغای امتياز نفت طبعا  فرياد شرکت نفت و دولت انگليس بلند شد و 
پس از چند روز قضيه به جامعه ملل احاله گرديد. طرفين دالئل خود را در 

المللی طرح نمودند و باالخره موافقت شد که دولت ايران و آن مرجع بين
و پس از مدتی مذاکره باالخره مذاکره نمايند  با يکديگر                ً شرکت نفت مستقيما  

 قرارداد جديدى به امضاء رسيد. ١٩٣٣ در ماه آوريل
  

مفاد اين قرارداد نيز تاحدی مبھم و پيچيده بود ولی به عقيده من وضع 
دولت ايران با مقايسه به قرارداد قبل بھبود يافته بود. در اين قرارداد مدت 
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ايه تأسف بود. ولی در آن يد و اين نکته متمديد گرد ١٩٩٣امتياز تا سال 
موقع از نظر معامالتی وضع طوری نبود که بتوان قرارداد کوتاه مدتی را 

مساحت اراضی که برای اکتشافات در اختيار منعقد نمود. از طرف ديگر از 
و  ميل مربع محدود گشت ١٠٠،٠٠٠گرفت کاسته شده به شرکت قرار می

اف در تمام اراضی کشور وانست برای اکتشتحدی نمیھيچ شرکت واديگر 
  .حق انحصاری داشته باشد ھای شمال)(باستثنای استان

  
بعالوه بموجب اين امتياز حق انحصاری حمل و نقل و توزيع مواد نفتی در 

االمتياز نيز ديگر داخله کشور نيز از شرکت نفت سلب گرديد. در مورد حق
المللی نبود و يننوسانات بازار بر شرکت و ميزان مبلغ پرداختی به اختيا

ھرچند مبلغ آن کمتر از ميزانی بود که ما تقاضا داشتيم ولی در قرارداد 
توانستيم به وصول حداقل منافع ساليانه دولت ايران تعيين شده بود و می

ھای بحرانی بازار نفت برای ما آن اطمينان داشته باشيم و اين امر در سال
دان خارجی به کارمندان ايرانی و ئله تبديل کارمنش بود. مسبسيار با ارز

تسريع در حفر چاه و تأسيس پااليشگاه در حوالی کرمانشاه از شروط مھم 
  رفت.اين قرارداد به شمار می

  
روابط دولت ايران با شرکت نفت رو به  ١٩٣٣پس از امضاء قرارداد سال 

ھای ھنگفت نيت خود سرمايهبھبودی نھاد و شرکت ھم برای ابراز حسن
ای در کشور ما به کار انداخت و عالوه برسه منطقه نفت که پيش از هتاز

انعقاد اين قرارداد موجود بود چھار منطقه وسيع جديد نفت و يک منطقه 
رز ذخيره کردن نفت را بوسيله برگرداندن طاستخراج گاز بوجود آورد و 

عه داد. برای مواقع ضروری توس محصوالت به زيرزمين و حفظ آنھا
تر گشت. ھمچنين طبق اين قرارداد اه آبادان نيز وسعت يافته و مکملپااليشگ

شرکت نفت مؤسسه فرعی ديگری موسوم به شرکت نفت کرمانشاه برای 
رمانشاه تأسيس نمود و يک رشته استخراج منابع نفت شاه در نواحی ک

ز در ميل به کرمانشاه کشيد و پااليشگاه مختصری ني ١۵٠لوله بطول به 
  کند، به مصرف داخله ايران برسد.انداخت که آنچه توليد می محل به کار

  
کند که مناسبات ما با شرکت داستان پااليشگاه کرمانشاه حکايت از آن می

در آن موقع پدرم از شرکت نفت خواسته ھمواره طبق دلخواه نبوده است. 
جاد کند ولی تن در سال اي ١٠٠،٠٠٠بود که پااليشگاھی به ظرفيت اوليه 

کرد و مدعی بود ت با ساختن پااليشگاھی به اين ظرفيت مخالفت میشرک
که مصرف داخله نفت به اين اندازه نيست. پدرم اصرار داشت که پااليشگاه 

ساخته شود و وعده داده بود که برای کليه  با ظرفيتی که معين کرده بود
اين قضاوت پدرم در  توليدات نفت در داخل ايران بازار فروش تھيه نمايد.

 ٣که امروز مصرف داخلی نفت ما به موضوع بسيار درست بود چنان
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درصد  ١۵ميليون تن در سال بالغ گرديده است و ھر سال بطور متوسط 
. اين افزايش نمودار روشنی از سرعت شودنيز به اين ميزان افزوده می

دست اقدام  ھائی است که ما برای توسعه اقتصادی کشور دراجرای برنامه
ميزان توليد نفت شرکت از ده ميليون تن تجاوز کرده  ١٩٣٨م. در سال داري

است و اين مقدار دو برابر ميزان توليد ده سال قبل بوده است. ھمچنين 
خود به کارمندان ايرانی اقداماتی به عمل آورد شرکت برای تبديل کارمندان 

فراھم م افراد ايرانی و مؤسسه فنی آبادان وسايل آموزشی را برای تعلي
ريزی شھر به طرز جديد و بھبود وضع مسکن و بھداشت ساخت و در نقشه

  .مردم اقدام نمود و تأسيسات آب و فاضالب و برق را توسعه داد
  

ھای وضع يدات نفت مدتی بمناسبت دشواریدر دوران جنگ دوم جھانی تول
رچند در سال حمل و نقل و ساير اشکاالت کاھش پيدا کرد. با وصف آن ھ

ميليون کمتر نشد  ۶٫۶ميزان توليد به حداقل رسيد باز از  )٢۴٨٠( ١٣٢٠
ھای جنگ اول جھانی و اين ميزان درست ھفت برابر حداکثر توليد در سال

 بود.
  

ط به حداقل عوائد که پدرم در قرارداد گنجانيده بود، بعالوه طبق ماده مربو
انگليسی بابت ار ميليون ليره شرکت تضمين کرده بود که ساليانه مبلغ چھ

حق االمتياز به دولت ايران بپردازد و اين مبلغ برابر با حق االمتياز سال 
بود که از نظر منافع بھترين سال پيش از جنگ بشمار  )٢۴٧٧( ١٣١٧

  رفت.می
  

که مقدار توليد نفت کاھش عظيم داشت  )٢۴٧٩( ١٣١٩پس از سال 
به  )٢۴٨٣( ١٣٢٣ که در سالچنان       ً                         متدرجا  ميزان توليد نفت باال رفت.

ميليون تن بالغ گرديد و اين مقدار از حداکثر ميزان توليد قبل از  ١٣.٢
 ١٦.٨مقدار توليدات به  )٢۴٨۴( ١٣٢۴کرد و درسال جنگ ھم تجاوز می

  ميليون تن رسيد.
  

پس از خاتمه جنگ دوم جھانی شرکت برنامه وسيعی برای بسط و تکميل 
ترين پااليشگاه آبادان عظيم مود. در آن موقعمؤسسات خود تنظيم ن

ھای عمده جھان نيز پااليشگاه جھان شده بود و با آنکه ساير پااليشگاه
  ه داشت.کردند اين مقام اول را برای خويش نگاتوسعه پيدا می

  
ميليون تن و در  ١٩٫٢مجموع توليدات ايران به  )٢۴٨۶( ١٣٢۶در سال 

 )٢۴٨٨( ١٣٢٨در سال  ميليون تن و ٢۴٫٩ه ـــــــب )٢۴٨٧( ١٣٢٧سال 
ميليون تن  ٨ .٣١ه ـــــــب )٢۴٨٩( ١٣٢٩ميليون تن و در سال  ٢۶٫٨به 
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بالغ گرديد، ولی چند سال پس از آن، ميزان توليد به علل سياسی به اين 
ميليون تن يعنی  ١۶٫٧از    )٢۴٩٠( ١٣٣٠حد اخير نرسيد و در سال 

 ١٣٣١و در سال  قبل تجاوز نکرد کمی بيش از نصف ميزان توليد سال
دار توليد ام مق      ً                                       تقريبا  به يک ميليون تن، يعنی به کمتر از يک سی )٢۴٩١(

رسيده و سياست مصدق با شرحی که در فصل پنجم  ،)٢۴٨٩( ١٣٢٩سال 
ذکر شد، نه تنھا در کار شرکت نفت تأثير معکوس کرده بود بلکه در کار 

يز مؤثر افتاده و ی آن را داشتن نوی ادعای خدمتگزاراقتصاد کشوری که 
  بود.آن را دچار فلج کرده 

  
پيش از آنکه صنعت 
نفت بدان کيفيت دچار 
وقفه گردد عوايد 

ن از منافع نفت ھر ايرا
يافت سال افزايش می
طور و شرکت نفت اين

پنداشته بود که ممکن 
است با اين افزايش 
عايدات، من و مردم 

از جمله اشغال نظامی ی عوامل مختلف کشور مرا مسئول خويش بسازد، ول
ھا پس از جنگ در ملت ما يک روح اتحاد و دوره جنگ و رفتار روس
آميز بيگانگان خسته شده ما از رفتار تحکمورد. پيوستگی بزرگ به وجود آ

نگريست به ستوه آمده نعمت میو از اينکه شرکت نفت به ما با چشم ولی
ايرانی خود و مأمورين ت به زيردستان بوديم. برخی از مأمورين شرکت نسب

نوازی معامله دولت ايران ، يعنی ھمان دولتی که با آنھا طبق روش ميھمان
کردند و طرز سلوک آنھا چنان کبر و نخوت بسيار رفتار می کرده بود، با

  بود که پنداری سرتاسر کشور ايران ملک طلق آنھا است.
  

ه استخراج نفت ھائی که تازه باز اين گذشته به عقيده ما و ساير کشور
االمتياز سابق نامعقول و غيرمنصفانه بود، زيرا پرداخته بودند ميزان حق

در مقابل پرداخت مختصر حقی منابع خداداد  ھای بزرگ خارجیشرکت
بردند. کشور را از دل خاک بيرون کشيده و ثروت طبيعی آن را تحليل می

ت عربستان اين بود که دولچيزی که قضيه را يکسره کرد به نظر من 
(آرامکو) قراردادی برای  آمريکاسعودی با شرکت نفت عربستان و 
ن از شرايطی که تا آن وقت دول استخراج نفت منعقد ساخت که شرايط آ

تر بود، زيرا در آن قرارداد خاورميانه به دست آورده بودند بھتر و عادالنه
عقد گرديد، را ملی کنيم منکه ما صنعت نفت ايران سال پيش از آنکه يک

  گرديد.منافع حاصله بالمناصفه تقسيم می
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وزير وقت که خستآرا ندر فصل پنجم درباره قتل ناجوانمردانه مرحوم رزم
در مجلس ترحيم يکی از روحانيون در مسجد شاه اتفاق افتاد ذکری رفته 

نھادی ھا پيشوزير فقيد از انگليساست. چند روز قبل از آن واقعه، نخست
يکی از  درصد دريافت کرده بود. ۵٠قسيم منافع نفت براساس مبنی بر ت

ھا در مجلس پيشنھاد انگليسآرا اظھار کرده بود که بايد مشاورين رزم
آرا گفته بود که مطرح شود و افکار عمومی کمی تسکين يابد، ولی رزم

سات بھتر آن است که اندکی صبر و حوصله به کار برد تا حرارت و احسا
يابد و آنگاه پيشنھاد را در مجلس اعالم نمايد. ممکن است مردم تخفيف 

رحال شک نيست که ھمين تصميم موجب مرگ او شده باشد ولی درھ
ھا در تسليم اين پيشنھاد کمی تأخير کرده بودند و در آن موقع روح انگليس

طرفدار                                                             ً ناسيوناليسم در ملت ايران کامال بيدار گشته و افکار عمومی متفقا  
 صنعت نفت شده بود. ملی کردن

  
ای اتخاذ شده بود، اگر پس از ملی شدن صنايع نفت ايران سياست عاقالنه

د انتظاری که برای افزايش فوری عوايد خود از نفت داشتيم ممکن بو
صورت وقوع پيدا کند و اين خود نعمتی بود، زيرا ھزينه کارھای توسعه 

پنجم ذکرشد اوضاع  طوری که در فصلیساخت. اما بوعمران را فراھم می
کامال برعکس انتظار ما پيش آمد. شايد اين نکته خود مبين خويش باشد 

                          ً                           ويه پدرم که چندين بار شخصا  از آبادان بازديد کرده بود برخالف رکه 
گاه فکر مسافرت به مراکز صنعتی نفت را که درباره آنھا مصدق ھيچ

  ٧٥ويش راه نداد.کرد به مغز خسرائی میھمه سخناين
  

اينك به گذشته نظرافکنده ببينيم در دوره زمامداری مصدق از منابع نفت 
ايم؟ مدتی پيش از آنکه مصدق بر سر کار آيد يعنی ای کردهخود چه استفاده

سازمان برنامه تأسيس يافت و بموجب قانون  )٢۴٨٨( ١٣٢٨در سال 
ليات مگرديد تا به ع مربوط به آن، شرکت نفت ايران با سرمايه دولت تشکيل

صنعت نفت را  )٢۴٩٠( ١٣٣٠اکتشافی نفت اقدام نمايد. وقتی در سال 
 ١٣٣٢ملی اعالم کرديم شرکت ملی نفت ايران را تشکيل داديم و در سال 

  شرکت نفت ايران به شرکت ملی نفت ايران ملحق گرديد. )٢۴٩٢(
  

                                                            
؛ رضا شاه بزرگ که برای بازديد از آبادان و خرمشر رفته بودند، يکی از گفته ميشود - ٧٥

کنند و درحاليکه يک پايشان را روی شير نفت گذاشته اند دستوراتی شيرھای نفت را باز مي
رانی ميگويد، انگار فراموش کرديد اين يکی از انگليسی ھا در آن نزديکی بود، با نگ يدھند،م

نفت که به دريا ميرود ارزش دارد، رضا شاه بزرگ با عصبانيت ميگويند، آنگاه که شما انگليسی 
فت ھا پنھانی نفت را بار ميکنيد و ميبريد و ھزينه آنرا ھم نميدھيد مھم نيست ولی حاال که من ن

ور خودم را به دريا ميريزم موجب نگرانی شما است؟؟ آن انگليسی به انگلستان ميرود و ديگر کش
  اين را ميگويند ناسيوناليسم رضا شاھی. حاضر نبود در دوران رضا شاه به ايران بازگردد.
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ان را که مصدق زمامدار شد شرکت ملی نفت اير )٢۴٩٠( ١٣٣٠در سال 
ٔ           داشت که مشغول کار بود و دارای ھشت منطقه  نفت و دو  ردر اختيا                                       

پااليشگاه و دو دستگاه و خطوط لوله نفت ومحل صدور و وسائل حمل 
تن کارمند و  ۵٠،٠٠٠ونقل مواد نفتی درداخله کشور و لوازم اکتشاف و 

مؤسسات و وسايل رفاه آنھا بود. در طول بحران نفت شرکت ملی نفت 
وانع و مشکالت، مناطق نفت و پااليشگاه و مؤسسات مدر مقابل تمام ايران 

فرعی خود را در کمال خوبی حفظ واداره کرد و کليه کارمندان و کارگران 
ايرانی خود را نگھداری نمود. ھمچنين احتياجات داخلی نفت را نيز بدون 
وقفه مرتفع ساخت و اين مسئله با توجه به سياست مصدق که منجر به 

رجی شده بود اھميت مخصوص داشت و در حقيقت ھر ابود فاحش ارز خکم
چند مضيقه اقتصادی، شرکت ملی نفت ايران را مجبور ساخته بود که به 

ھا صرفه جوئی کند، باز موفق شده بود که وسايل انواع طرق در ھزينه
  حمل ونقل نفت را در داخله کشور توسعه بخشد.

  
بسيار تيره و اسفناک ترازنامه عمل  از اقدامات فوق که صرف نظر شود

بود و بايد يک صنعت عظيم را که يکی از مراکز مھم توليد نفت جھانی بود 
درنظر آوريم که کارش به رساندن نفت به داخله کشوری مانند ايران که 
تازه قدم به راه پيشرفت نھاده منحصر گشته است، و بزرگترين پااليشگاه 

ار و بدون حرکت و جنبش که عاطل و بيک نفت گيتی را پيش چشم آوريم
آمد در ذھن تنگی عجيبی را که در اثر آن پيش میافتاده است و آن دست

خود متصور سازيم که حتی توانايی اکتشاف و تجسس ذخائر نفتی که آينده 
  وجود آن غيرممکن بود وجود نداشت.صنعت بی

  
ميم خسارات ردر فصل پنجم اشاره شد که پس از سقوط دولت مصدق به ت

سياست وی پرداختيم و در نتيجه ميزان توليد نفت را که در شی ازسوءنا
                     ً تر رفته بود (و تقريبا  از يک ميليون تن ھم پائين )٢۴٩١( ١٣٣١سال 

به  )٢۴٩٢( ١٣٣٢تمام به مصرف داخلی رسيده بود) باالبرديم و در سال 
در سال  ميليون تن و ٢به  )٢۴٩٣( ١٣٣٣ميليون تن و در سال  ١٫۴

 ٢٧به  )٢۴٩۵( ١٣٣۵ميليون تن و در سال  ١۶به  )٢۴٩۴( ١٣٣۴
 ميليون تن بالغ گرديد.

  
ميليون تن رسيد و  ٣۶مقدار توليد نفت ما به  )٢۴٩۶( ١٣٣۶در سال  

 )٢۴٨٩( ١٣٢٩اين نخستين باری بود که مقدار توليد نفت از ميزان سال 
  وز کرد.ت نفت بود، تجاھای قبل از ملی شدن صنعکه حد اعالی توليد سال
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 ١٣٣٨ميليون تن و در سال  ۴١توليد نفت به  )٢۴٩٧( ١٣٣٧در سال 
وليد نفت اين سال ميليون تن رسيد. بعبارت ديگر ميزان ت ۴۵به  )٢۴٩٨(

 )٢۴٩٩( ١٣٣٩بود. در سال  )٢۴٩١( ١٣٣١برابر ميزان سال  ۴۵
وه لغ گردد و بعالميليون تن با ۵٠رود که ميزان توليد تقريبا به انتظار می

خالص منافع پس از وضع ماليات است االمتياز کنونی که پنجاه درصد حق
  از حيث مبلغ خيلی زيادتر از ميزان سابق است.

  
حال برای استفاده از منابع نفت خود که خارج از حدود عمل  درعين

خيز کنسرسيوم جديد بود (و اين منطقه تنھا قسمت کوچکی از مناطق نفت
 )٢۴٩٠( ١٣٣٠ت پرداختيم و از اواسط سال است) به فعالي کشور ما

شرکت نفت ايران که با سرمايه دولت تشکيل يافته است به عمليات مقدماتی 
حفر چاه اکتشافی در نزديکی شھر مقدس قم اقدام کرد و پس از خاتمه 

 ١٣٣۵بحران دوره مصدق در حفاری آن تسريع گرديد و باالخره در سال 
پا فوران نمود و در مدت  ٣٠٠ه ارتفاع نفت ب ۵شماره  از چاه )٢۴٩۵(

بشکه نفت استخراج  ١٠٠،٠٠٠روز که اين فوران ادامه داشت روزانه  ٨٢
شد که در تاريخ صنعت نفت جھان باالترين ميزان است که از يک چاه می

  نفت در يک روز استخراج شده باشد.
  

در صحرا  ای از نفتخانهانگيزی بود زيرا رود              ً           آن روزھا واقعا  ايام ھيجان
ای بوجود آورده بود و از مسافتی اچهجاری شده و در اندک زمانی دري

زد و ای از آب مانند شده بود که در اثر وزشی باد موج میاندک به درياچه
درخشيد.  برای مھار سطح صيقلی آن در اثر انعکاس اشعه خورشيد می

خصص معروف ميرون کينلی متکردن اين چاه و جلوگيری از فوران آن آقای 
ھای نفت شھرت جھانی دارد دعوت شد اهئی که در اطفای حريق چآمريکا

ال با ھواپيما از تکزاس به ايران بيايد و اين متخصص با دستياری  ّ                                                             که معج       
  ھمکاران جسور خويش مھار کردن چاه را به عھده گرفت.

  
از آن داشتند که گدر مدتی که اين دسته به کار مشغول بودند ھر دقيقه بيم 

در اثر انفجار متالشی نمايد ولی متصاعد از چاه محترق گشته و ھمه را 
قم مانند  ۵ديری نگذشت که در اثر فروريختگی اعماق زمين چاه شماره 

اولين چاھی که دارسی حفر کرده بود از فوران افتاد و اين فواره عجيب که 
فتاد و ما ز حرکت وجنبش اای زبان بسته اغريد مانند برهمانند شيری می

تاالبی عظيم به وجود آمده بود به ھر که  نفتی را که در درياچه به شکل
  خواست فروختيم و درياچه به تدريج تھی گرديد.می
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                     ً                                             متخصصين امر نفت عموما  اتفاق عقيده داشتند که آثار و عالئم منطقه نفت 
مليات حفاری کند و از ھمين جھت عقم حکايت از وجود ذخيره بزرگی می

ھائی که مجموع عمق آنھا اهچ )٢۴٩٧( ١٣٣٧امه يافت و تا اواخر سال اد
کند در اين منطقه حفر گرديد. در منطقه از بيست و ھفت کيلومتر تجاوز می

کيلومتری شرقی شھر قم واقع است نيز عمليات  ۵۵سراجه نيز که در 
در آن  )٢۴٩٨( ١٣٣٨داری انجام يافت و در اوايل سال اکتشافی دامنه

ان سال شرکت نفت ايران طقه نفت بسيار مرغوبی کشف گرديد. در ھممن
اولين نقشه ژئوفيزيک کشور را باتمام رساند و با فراھم شدن اين نقشه 

  ای در تاريخ صنعت کشور ما بازگرديد.هصفحه تاز
  

ھای خصوصی و دولتی تشويق و رويه من اين است که از فعاليت شرکت
ای به تصويب اليحه )٢۴٩۶( ١٣٣۶رو در سال ل آيد و از اينترغيب به عم

مجلسين رسيد که بموجب آن عالوه بر ساير مقررات به شرکت ملی نفت 
ھائی بدھد که در توسعه ھای خارجی قرارايران اجازه داده شد که با شرکت

 )٢۴٩٣( ١٣٣٣نابع نفت ايران با ما ھمکاری نمايند. چون قرارداد سال م
نامه داشت در قانون جديد عنوان موافقتشده بود نسرسيوم منعقد که با ک

ھای خارجی        ً                                               مستقيما  به شرکت ملی نفت ايران اجازه داده شد که با شرکت
د به ھائی منعقد سازد مشروط بر اينکه ھر قراردادرصورت لزوم قرارداد

تصويب مجلسين ايران برسد. کمی پس از تصويب قانون جديد شرکت ملی 
ی را دعوت کرد که برای تحصيل حق اکتشاف نفت ھای خارجشرکت ايران

خيز کشور در مزايده شرکت کنند. شرايطی که شرکت در بعضی مناطق نفت
نی                                                        ً          برای مزايده مزبور معين کرده بود در محافل نفتی جھان فورا  ھمان ھيجا

 را که انتظار داشتيم توليد نمود.
  

ستخراج منابع نفت کار توسعه و ا تصميم من اين بود که از آن به بعد در
ای اتخاذ شود يعنی اوال ديگر مسئله دادن امتياز به مفھوم سابق هرويه تاز

آن از ميان برود و با توجه به روح قانون ملی شدن صنعت نفت ھر شرکت 
ای جستجوی نفت به ايران بيايد يا بعنوان عامل از يا گروه خارجی که بر

باشد.  مسئله  ه عمال با ما شريکردازد و يا آنکطرف دولت ايران به کار بپ
بموجب آن که  )٢۴٩٣( ١٣٣٣تعيين عامل در موافقت نامه سال 

کنسرسيوم با وسائل و تجھيزات شرکت سابق نفت ايران و انگليس به کار 
                                      ً مسئله مشارکت نيز درقراردادھائی که بعدا  مشغول گشت تصريح شده و 

  ٧٦است.انعقاد يافت به مقام عمل درآمده 
  

                                                            
ن نفت، امتياز سرزمين ھای نفت خيز ايران را بصورت لی کردمصدق در جريان م - ٧٦

شرکت وابسته به نفت را بدون  ۴۶کرده بود و در کنار آن ذار کشور انگلستان واگی به مونوپول
  به مالکيت انگليس در آورد. دريافت مبلغی 
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خواھند به استخراج و توليد نفت در ھای خارجی که میه شرکتدوم آنک
قدر اطمينان و اعتماد ايران بپردازند بايد نسبت به کشور و منابع نفتی آن

کليه ھزينه آن را نيز دار و مفصلی که داشته باشند که به تجسسات دامنه
ت ن دراثر تجسساخودشان بپردازند دست بزنند. البته شرکت ملی نفت ايرا

تواند به شناسی که در بسياری از نقاط کشور به عمل آورده است میزمين
ھائی بکند ولی ھر شرکت خارجی بايد ھا راھنمائی و مساعدتاين شرکت

ليه مخارجی را که در اين                           ً              خطر عدم حصول نتيجه را رأسا  تحمل کرده و ک
  زد.کند با توجه به اين خطر از کيسه خود بپرداراه می

  
ه ھرگاه نفت به مقدار تجارتی به دست آمد دولت ايران در توليد کسوم آن

آن ھم از نظر مالی و ھم از نظر اداری شريک باشد. من از نظر ناسيوناليسم 
بوده و ھستم که ديگر ھيچ ايرانی به اين مسئله اھميت داده و مصمم 

اره يک مؤسسه يا گروه مؤسسات خارجی اجازه نداشته باشند که دراد
ھم و حياتی صنعت ما اختيارات بدون شرط و قيد داشته باشند و قسمت م

بايد دولت در سازمان اين قبيل مؤسسات شرکت مؤثر و مثبت داشته باشد 
ما و منافع آنھا منوط ھای خارجی بايد قبول کنند که چون منافع و شرکت

ای ھبه حسن اداره و عمل موسسات موردنظر است ما در اجرای رويه
شود نھايت اھتمام و مساعدت را به عمل يحی که اتخاذ میمعقول و صح
  ٧٧خواھيم آورد.

  
رسد از االمتيازی که به ما میچھارمين تصميم قطعی من اين بود که حق

حد کنونی تجاوز کند و زيادتر باشد ، زيرا به نظر من تقسيم بالمناصفه 
ايران  انتظارات ملت ديگر مقرون به صرفه نيست و با روح ناسيوناليسم و

ر تغيير سازگاری ندارد و حتم داشتم که ميتوان اين تسھيم را به نفع کشو
عالقه و نيرومند در داد. بمجرد اتخاذ اين تصميم بعضی از مؤسسات ذی
المللی نفت به اين مقابل اين نيت ما به مخالفت برخاستند و کارتل بين

ود آنی منبع ه دست آوردن سخواھيم برای باستدالل متوسل شد که ما می
ما به  عايدات خود را خشک کنيم و در واشنگتن برای مخالفت با نظر

اقداماتی متوسل شدند. بايد با کمال تأسف گفته شود که سفير آنروزی دولت 
کرد که ما را از عقد قراردادھا با اين نيز در تھران کوشش می آمريکا

  شرايط جديد منصرف سازد.
  

ی ما ھمان رويه تھای ناسيوناليسابر آرمانھای نفت در بربعضی از شرکت
ايران و انگليس را به شکست و اضمحالل نامساعدی که شرکت سابق نفت 

                                                            
) عدم رضايت انگلستان که امتياز کامل در ايران را ۵٧( ١٩٧٩يکی از داليل شورش سال  - ٧٧

رده بودند ک کناسيوناليسم را خوب درکه اگر مردم ايران اين مورد  در کنترل داشت ھمين بود.
  ھرگز نميبايست ابزار و اسباب بازی توطئه بين المللی ميشدند.
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داد که طور نشان میکشانيد پيش گرفته بودند و تا مدتی ظاھر امر اين
ھا در طی سه سال ھمان اشتباھاتی را که انگليس آمريکامأمورين دولت 
کنند. اما رتکب شده بودند تکرار میدن صنعت نفت مپيش از ملی ش

ھا دريافتند که نميتوانند در و شرکتپيشنھادھای ما اصولی و منطقی بود 
رسيد برابر آن پيشنھادھا با يکديگر اتفاق عقيده داشته باشند و به نظر می

نيز رويه خود را در اين مورد تغيير داده  آمريکاکه وزارت امور خارجه 
 است.

  
شرکت ملی نفت ايران اولين قرارداد  )٢۴٩۶( ١٣٣۶سال  ماه امرداددر 

منعقد ساخت. قرارداد  ٧٨ايتاليائی موسوم به اجيپ مينرارياجديد را با شرکت 
با شرکت پان امريکن پتروليوم  )٢۴٩٧( ١٣٣٧دوم در ماه فروردين 

، ئی بودآمريکاای از شرکت استاندارد اويل اينديانا) که يک شرکت (شعبه
و قرارداد سوم با يک شرکت کانادائی موسوم به شرکت محدود  انعقاد يافت

ئی طبق مواد آمريکاپتروليوم سفاير به امضاء رسيد. شرکتھای ايتاليائی و 
                ً                                                    قرارداد خود فورا  به کار پرداختند ولی متأسفانه کار شرکت کانادائی طبق 

  انتظارات ما پيشرفت نکرد.
  

و قسمت عمده مناطق مورد اساس يکسانند ز حيث اين ھر سه قرارداد ا
ھای خليج اکتشاف آنھا نيز در نواحی جنوبی کشور واقع و مشتمل بر کرانه

ھای ساحلی آن است. اما چون از ميان سه شرکت مزبور تنھا فارس و آب
ھای شايانی کسب ھای مقدماتی خود پيشرفتئی در فعاليتآمريکاشرکت 

  شود.وط به آن اکتفا میح قرارداد مرببه شر نموده است بعنوان نمونه
  

مناطقی که بوسيله شرکت پان امريکن با ھمکاری شرکت ملی نفت ايران 
          ً                                    گيرد تماما  زير دريا است. در بادی امر ممکن است مورد اکتشاف قرار می

کسانی که از کيفيت استخراج نفت آگاھی ندارند از اينکه شرکتی حاضر شده 
را در کف دريا تعيين کند دچار استخراج خود  ی موردباشد که منطقه نفت

  شگفتی شوند.
  

و ونزوئال و اندونزی  آمريکاولی حقيقت اين است که در کشورھای متحده 
ھای خيز دريائی وجود دارد و در سالو ساير کشورھا مناطق عظيم نفت

 گونه منابع دريائی از نظر فنی و علمی پيشرفتاخير نيز طرز استخراج اين
  کرده است. شايان

  

                                                            
٧٨ - General Italian Oil Company)—Azienda Generale Italiana Petroli( Agip  
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ر اين قرارداد قيد شده است که ھرگاه در ظرف مدت دوازده سال پس از د
امضاء آن نفت به مقدار قابل تجارت بدست نيامد اراضی مورد قرارداد به 
دولت ايران برگردد و حتی مقرر است که اگر نفت در محلی ھم با ميزان 

ايان قرارداد در پ ی مورددرصد از اراض ٢۵قابل تجارت به دست آيد، مقدار 
درصد پس از انقضای پنج سال دوم تقليل يابد و در  ٢۵پنج سال اول ، و 

پايان سال دوازدھم فقط آن قسمت از اراضی ايران که توليد نفت در آن به 
ميزان قابل تجارت رسيده باشد در اختيار صاحب قرارداد باقی بماند. با 

اردادھا و و آنچه در قر رارداداندک توجھی به شرائط مندرج در اين ق
امتيازاتی که درگذشته که به رويتر ودارسی داده شده تفاوت و اختالف 
  بارزی که بين قراردادھای قديم و جديد موجود است، مشھود خواھد گشت.

  
بموجب اين قرارداد بايد شرکتی بنام شرکت پان امريکن ايران تشکيل شود 

متعلق به شرکت              ً بايد متساويا  شرکت  سھام اينبرسد.  در تھران به ثبتو 
ملی نفت ايران و شرکت پان امريکن باشد و ھر يک از اين دو شرکت نيز 

. شرکت پان نصف از اعضای ھيئت مدايره را انتخاب و منصوب نمايند
امريکن ايران دو وظيفه دارد: اول وظيفه اکتشاف است که بايد کامال و 

خراج نفت با ميزان آيد و دوم استه عمل      ً                           مطلقا  با ھزينه شرکت پان امريکن ب
تجارتی است که مسئول ھردو شرکت يعنی شرکت ملی نفت ايران و شرکت 

  پان امريکن خواھد بود.
  

شرکت پان امريکن بموجب اين قرارداد متعھد است که در ظرف سی روز 
پرداخت کند و                       ً ميليون دالر پذيره نقدا   ٢۵پس از امضاء قرارداد مبلغ 

مايد و نيز متعھد است که در طی مدت خود را آغاز نعمليات اکتشافی 
ميليون دالر از کيسه خود برای عمليات  ٨٢دوازده سال حداقل مبلغ 

اکتشافی دراين کشور خرج کند و اگر با صرف مبلغی کمتر از اين ميزان به 
را بايد با دولت ايران تقسيم  د مازاد آنکشف نفت قابل تجارت موفق گردي

يکن تا پايان دوازدھمين سال قرارداد خود به شرکت پان امر نمايد و ھرگاه
ميليون دالر و حق  ٨٢کشف مقدار نفت قابل تجارت موفق نگردد تمام مبلغ 

باشد از دست خواھد داد. از طرف اکتشافی را که بموجب قرارداد دارا می
ن امريکن به کشف نفت با مقدار قابل تجارت (که در ديگر اگر شرکت پا

                                              ً صريح تعريف شده ) توفيق يابد بايد مراتب را رسما   د بطور دقيق وقراردا
به شرکت ملی نفت ايران اعالم نمايد. بمجرد اين اعالم شرکت پان امريکن 

 ايران به عنوان شرکت مشترک به استخراج نفت مبادرت خواھد ورزيد.
  

اد و ساير قراردادھای جديد طرز تقسيم منافع از نفتی که در اين قرارد
                                             ً د بطور واضح و صريح تعيين گشته است و من مخصوصا  شواستخراج می
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ھا را مورد مطالعه قرار مندان به اين صنعت متن اين قراردادمايلم که عالقه
  دھند.

  
درصد بقيه  ٢۵رسد و درصد از کل منافع به ما می ٧۵طبق اين قرارداد 

ور ر قرارداد مزبدليل اين تقسيم نيز ساده است زيرا د به شرکت تعلق دارد.
مقرر است که شرکت ملی نفت ايران و شرکت پان آمريکن در منافع حاصله 

شود آن               ً                                             از نفت متساويا  سھيم باشند و اين منافع که بالمناصفه تقسيم می
ون دولت مبلغی است که ھنوز ماليات و عوارض از آن کسر نشده است و چ

ليات پنجاه درصد ماايران حق دارد که از کل منافع شرکت پان آمريکن 
بردرآمد بگيرد، بنابراين از اين راه نيز بيست و پنج درصد از کل منافع به 

ھم به ھفتاد و پنج درصد رسد که با پنجاه درصد فوق رویدولت ايران می
  گردد.بالغ می

  
که من اطالع دارم اين قرارداد و قراردادی که با شرکت ايتاليائی تا آنجائی

دھائی است که تاکنون در دنيا براساس تقسيم نخستين قرارداايم منعقد ساخته
درصد منافع بين شرکت صاحب نفت و شرکت استخراج منعقد  ٢۵و  ٧۵به 

  شده است.
  

فت کوشش دارند جای شگفتی است که ھنوز بعضی از متصديان امور ن
پنجاه موجود  -اختالف فاحشی را که بين اين قراردادھا و قراردادھای پنجاه 

و بگويند که قراردادھائی که براساس مناصفه يعنی ناچيز شمرده  است
دھد و قراردادھائی که پنجاه بسته شده ميزان واقعی را نشان نمی -پنجاه 

پنجاه و پنجاه تفاوت  بسته شده نيز با قراردادھای ٢۵و  ٧۵ براساس 
دانند که اظھاراتشان تاب                                   ً   بسيار مختصری دارد. اين اشخاص باطنا  می

  واھد آورد.سی دقيق را نخبرر
  

دانند که بين آنھا نخفته است میکه روح حقيقتھمين اشخاص در ھنگامی
ايم ناگزير در ساير ھمين مقياس جديدی که ما برای تسھيم سود اتخاذ کرده

که ھم اکنون نيز به مقام مورد عمل پيدا خواھد نمود چنانکشورھا نيز 
پنجاه سابق  -ه پنجاه ز به ھمان روياستفاده در آمده است. کسانی که ھنو

ترسند که اگر با يکديگر برای پشتيبانی از آن            ً          بستند ظاھرا  از اين میپای
متحد نشوند يکی پس از ديگری دچار آن خواھند گرديد. اما سخن در اين 

ست که ترتيب سابق فريبندگی خويش را از دست داده و بازگشتنی نيست ا
خواھند ديد که اصل مزبور ديگر گان اين کتاب گذرد که خوانندديری نمیو 

  در جھان نفت مورد عمل نيست و بکلی از ميان رفته است.
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شايد چون اين قراردادھا در نوع خويش تازگی دارد بعضی از آنھا که در 
تا آنجا که اين امر مربوط ، اما کار نفت گيتی واردند از آن ھراسان باشند

را ما ھرگز در نظر نداريم منافع ردی ندارد، زيبه ايران است نگرانی آنھا مو
کشور صرف کنيم خواھيم برای توسعه و پيشرفت دائم و مستمری را که می

ّ                              فدای نفع سنگين آنی بکنيم و تمام ھم  ما در اين است که اين سرچشمه                                   
سود را به نفع کشور خويش به وضع ثابت و معقولی درآوريم و اين نکته، 

رارداد جديد که در بسياری توليد ئط مندرج در قمطلب را به ساير شرا
ھای ن و شرکتنگرانی کرده است، يعنی شرائطی که بموجب آن دولت ايرا

  کشاند.توليد و استخراج بايد با ھم در کار شريک باشند می
  

ھای استخراج مانند کسانی که از مواد مربوط به مشارکت ما با شرکت
 اند:نظر دور داشتهو نکته را از شرکت پان آمريکن ايران نگرانند د

  
ت و خارجی ما نيس که عالقه ما در امور انتفاعی کمتر از شرکایاول آن

                   ً          مند خواھيم شد، طبعا  بيشتر از چون ما در واقع بيش از آنھا از منافع بھره
ھا در تحصيل منافع موفقيت پيدا آنھا کوشش خواھيم کرد که اين شرکت

  کنند.
  

ه امور توليدی بايد موجب اطمينان خاطر دن ما در ادارکه سھيم بودوم آن
ھائی اده است که شرکتشرکای خارجی ما باشد، زيرا تجربه بارھا نشان د

شود در مردم و دولت آن کشور که در کشوری کال بدست بيگانگان اداره می
کنند، ولی ھر جا نمايندگان دولت نسبت به خود ايجاد مخالفت و عناد می

ور سھيم و شريک باشند، اميد آن شرکت از ع در اداره امصاحب مناب
  لوازم است بيشتر است.  پشتيبانی و حمايت دولت که برای پيشرفت کار از

  
شک نيست که مأمورين دولت ھم بشر و قابل خطا و لغزشند ولی با احتمال 

ھا از جنبه قريب به يقين جنبه مساعدت آنھا برای پيشرفت کار شرکت
مراتب بيشتر خواھد بود و اين نکته براساس حتمالی آنھا بتراشی ااشکال

ح روشن گرديده است. نتايجی ايم برای من بوضوتجاربی که در ايران داشته
ميليون  ٢۵که از قرارداد شرکت پان آمريکن بدست آمده اين است که مبلغ 

پذيره پرداخت شده، شرکت پان آمريکن ايران به شکل يک شرکت  دالر
آالت و ابزار سنگين که شرح ثبت رسيده ، ماشينيس گشته و به ايرانی تأس

خواسته شده، در ناحيه مورد قرارداد ايالت  آمريکاآنھا خواھد رفت از 
ھای ضبط صوت بسيار بررسی در ارتعاشات زيرزمينی (بوسيله دستگاه

حساس و ساير آالت که امواج صوتی را که زيردريا در اثر انفجار ديناميت 
کند)  شود ثبت مینتيجه آن بسترمخازن نفت معلوم میآيد و در می به وجود
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زينه به عمل آمده است، ميزان ثقل و فشار جاذبه دالر ھ ٢،۵٠٠،٠٠٠با 
االرض منطقه مورد قرارداد بوسيله برای کسب اطالع نسبت به وضع طبقات

دالر ھزينه آن بوده  ٧۵٠،٠٠٠ھای حساس از روی کشتی که دستگاه
شين آالت و ابزار سنگين مورد احتياج بتدريج وارد رديده است، مامعلوم گ

ھای حفاری )٢۴٩٨( ١٣٣٨و در مھرماه سال و در جای خود نصب شده 
  اکتشافی آغاز گرديده است.

  
ماشين و ادوات حفر 

                   ً ھای زيردريائی واقعا  چاه
تماشائی است. از جمله 
سکوی متحرکی است که 
عمليات حفاری از روی آن 

ن سکو گيرد و ايمی انجام
بشکل يک کرجی آھنی 

پا و  ٢٠٠بزرگی بطول 
پا و ارتفاع  ١٠۴عرض 

ا است و وزن آن پ ١۵
بانضمام  وسايلی که روی 

تن  ۶٠٠٠آن نصب شده به 
گردد. اين کرجی بالغ می

دارای ھشت پايه است که 
توان آنھا رسد و میپا می ٢٢۵بوسيله فشار ميزان شده و طول ھر پايه به 

توان ازسطح آب آنقدر روبرد و اين کرجی سنگين را میبه کف خليج ف را
ھای عظيم که در ھنگام طوفان و انقالب دريا باال نگھداشت که موج

خيزد به آن لطمه وارد نياورد. روی اين کرجی منجنيق حفر چاه که برمی
پا ارتفاع دارد قرار گرفته و محلی برای فرود آمدن ھليکوپتر و نصب  ١۴٠
آالت و وسايل کار دارد. زير عرشه ھا و ساير ماشينمبهھا و تلرثقيلج

 ٦٠ھای تھويه مجھزند برای براى سکونت ه با دستگاهھائی ککرجی اطاق
ھاى لکوموتيو بمنظور نفر ساخته شده وسه دستگاه ديزل از نوع ديزل

ھای کوچکتر و دستگاه تقطير آب که ساعتی توليد نيروى برق و ماشين
نمايد و کارگاه تعميرات و يا را به آب شيرين مبدل میگالون آب در ١٠٠٠

آن تعبيه گشته است. اين کرجی را بزرگترين  انبارھای بزرگی در
ھای اقيانوس پيمای جھان از يازده ھزار ميل مسافت، از خليج کشيدک

مکزيک که محل ساختن آن بوده تا خليج فارس آورده است و ھم اکنون 
  پردازند.ليات حفاری میروی آن به عم شبانروز از
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ويژه عمليات حفاری يکی ديگر از وسايل کار، يک کشتی بزرگ است که 
ھای جای لوله است و در آن ماشين آالت و لوازم مولد برق و تلمبه و قفسه

ھای ھائی برای جمع آوری گل والی و انبار ملزومات و اطاقو حوضچه
ختمانی سکوھای حفاری رکز عمليات سامسکونی ملوانان ساخته شده و م

است. روی اين  ھای آنھا بر سطح خليج کار گذاشته شدهاست که پايه
ھای حفاری و ھائی که به دست آدمی ساخته شده منجنيقسکوھا يا جزيره

ھای مورد احتياج نصب گرديده است. اين کشتی مخصوص ساير ماشين
محل ديگر منتقل ا از محلى به توان آن رھای اکتشافی است، زيرا میحفاری
 نمود.

  
با کشتی حفاری سکوھای حفاری برای استخراج نفت است که نه تنھا 

توان تر و ھليکوپتر نيز میھای کوچکمرتبط است بلکه بوسيله کشتی
بآسانی به آنھا دسترسی يافت و اگر در يکی از اين سکوھا عمليات حفاری 

زيردريائی به ساحل ھای يله لولهتوان نفت آن را بوسبه نفت برسد، می
دالر است  ١۵،٠٠٠خليج آورد. ھزينه حفر ھر چاه اکتشافی در دريا روزی 

روز در آن کارکنند طول ه و چون معموال حفر چاه در مدت ده ماه که شبان
کشد پس جمع ھزينه حفر ھر چاه در حدود چھار و نيم ميليون دالر می

پوشيده نيست که ئی ما آمريکا خواھد بود. البته برما و شرکای شرکت
ول انجامد، ممکن است عمليات حفاری چندين سال بدون حصول نتيجه به ط

ولی کار استخراج نفت در تمام نقاط گيتی کاری است که احتمال ضرر آن 
نھد بايد دارای ھمان اعتقاد جازمی بسيار است و ھر کسی قدم دراين راه می

داشتند و  ١٩٠٨سال نفت ايران در قدمان استخراج و کشف باشد که پيش
لب آمدند. ما نيز ھا و موانع غابه نيروی ھمان اعتقاد بر تمام دشواری

حاضريم که مساعی خود را در اين راه دنبال کنيم و ھيچوقت يأس به دل 
  راه ندھيم.
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بايد به خاطر داشت که در عين حال که صنعت نفت خود را در نقاط بکر و 
ھای مھم خود را در آبادان که از عاليتدھيم فسعه مینخورده کشور تودست

مه خواھيم داد. آبادان نه تنھا بزرگترين نظير نفت جھان است ادامراکز بی
پااليشگاه نفت گيتی و يک مرکز عظيم صنعتی است بلکه شھری است که 
دارای محيط ويژه خويش است و جمعيتی در آن گرد آمده است که تا آنجا 

  شود.چ يک از نقاط گيتی يافت نمیم نظيرش در ھيکه اطالع دار
  

ريخ و فرھنگ کھنسال ما به ايران کسانی که برای سياحت و آشنائی با تا
آيند به آبادان نيز سفری خواھند کرد و شک نيست که تماشای ايران می

بدون ديدن آبادان کامل نخواھد بود. آبادان و تھران بوسيله راه آھنی که 
تھويه مجھز است به يکديگر متصل و خط آخرين وسايل  قطارھای آن به

روند ست و برای کسانی که به آبادان میھوائی نيز بين اين دو شھر موجود ا
مجال و وسايل سريع ھست که آنان را به ساير نقاط خوزستان ببرد و 

ھای بزرگی عمرانی ما را که در آن منطقه در شرف اجرا است و شرح طرح
ده کنند. ايرانيانی که به کشور خويش و داده شد مشاھ آن در فصل ھفتم
رت به اين شھر و منطقه خوزستان را مندند نيز مسافپيشرفت آن عالقه

  بسيار سودمند و جالب و دلپذير خواھند يافت.
  

کند که آبادان مرکز توليدات صنعتی عظيم است و آدمی در آنجا احساس می
شھر آبادان از  زند.ش جوش میاز محيط اين شھر فعاليت و کار ثمربخ
فت در وسط که پااليشگاه عظيم نروی نقشه صحيحی بنا شده است بطوری

ھای آن قرار گرفته و در کنار آن رودخانه پرآمد و شد کارون و صفوف خانه
توان يکی از خورد. آبادان را میمسکونی در کمال زيبائی به چشم می

ھای مختلف گيتی شھر مردم کشورالمللی شمرد زيرا در اين شھرھای بين
ھای شه در لنگرگاهھای ملل جھان ھمياند و کشتیبرای کار معامله گرد آمده

کنند و آن صف کشيده و برای ھمه اقطار گيتی مواد گوناگون نفتی حمل می
پردازند. در ملوانان و کارکنان آن نيز در شھر آبادان به استراحت می

و متخصصين و کارمندان و ان به مديران ھای زيبای آبادان انسخيابان
ئی و آمريکاانگليسی و  ھای آنھا و دختران ايرانی وکارگران و خانواده

کند. کنند برخورد میھا کار میفرانسوی و ھلندی وساير مللی که در اداره
     ً                                                                اخيرا  برنامه تبديل کارمندان خارجی به ايرانی آنقدر پيشرفت کرده است که 

ارجی وجود ندارد و اين افراد و تن کارمند خ ٠٣٠امروز بيش از 
  اند.المللی مخصوص دادهجنبه بين ھای آنھا نيز به اين شھر صنعتیخانواده

  
ھای گوناگون ھوای آبادان در فصل زمستان بسيار دلپذير و برای ورزش

درھوای آزاد مانند فوتبال، راگبی، کريکت، واليبال، گلف، تنيس، اسب 
فريحی بسيار مناسب است. ھنگام تابستان و پروازھای ت دوانی، قايقرانی
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ھا و تآترھائی که مجھز به وسايل باشگاهشود مردم به که ھوا گرم می
کنم که گرمای شديد آبادان برند. من گاھی انديشه میتھويه است پناه می

درميان اجتماعی که از ملل مختلفه تشکيل يافته است خود موجد روح 
 دھد.را با يکديگر الفت و موآنست میاکنين آن شھر ھمکاری است و س

  
کنند نيز معتقدند که شھر ين شھر کار میمديران و کارشناسانی که در ا

ھر کسی «که يکی از آنھا گفته است بخشد و چنانآبادان به آنھا ھيجان می
کند که در ھمه جا التحصيل شود استعداد آن را پيدا میاز اين دانشگاه فارغ

  »کند. کار
  

گيرد ھمه عظيم و با اھميت است. مثال ئی که در آبادان انجام میکارھا
يشگاه آنجا دارای ده دستگاه بزرگ تقطير برای تجزيه تبديل نفت خام پاال

و ده دستگاه توليد نفت سفيد و متجاوز از چھل دستگاه تصفيه ديگر است. 
ت ميليون فوت تنھا برای سوخت تأسيسات پااليشگاه، روزانه بيش از شص

شود. مرکز توليد نيروی برق آن يکی از مکعب گاز طبيعی مصرف می
ترين مراکز خاورميانه است و دو دستگاه تلمبه آن که آب آشاميدنی و بزرگ

کند، يکی از مجھزترين و ھا و مردم را تأمين میکارسازی کارخانه
  ھائی است که تاکنون ساخته شده است.ترين دستگاهمعظم

  
          ً                                         ان متواليا  نھری از مواد نفتی جاری است که قسمت عمده االيشگاه آباداز پ

ھای اپيما و بنزين موتور و گازوئيل (برای مصرف کاميونآن بنزين ھو
ديزلی) و نفت و روغن و قير است. در پااليشگاه حتی مواد شيميائی الزم 

 ٠٢٣٠در اين شھر متجاوز از  شود.برای توليد مواد نفتی نيز تھيه می
 ١٠٠دستگاه لکوموتيو ديزلی و  ٣٠توبوس و کاميون و اتومبيل و ا

قايق  ۴٢کرجی بزرگ و  ۵۶کش و يدک ٢٨کرايه و دستگاه اتومبيل 
موتوری درآمد و شد است و ده رشته تلفون خودکار و پانزده مرکز راھنمای 
تلفون در پااليشگاه نصب گرديده و با وسايل راديوئی پيوسته با ھواپيماھا 

ميل است پااليشگاه  ١۶٠ھای نفت که بطول اط دارد. لولهھا ارتبکشتی و
ان که ھنوز از آن خيز يعنی از نخستين چاه مسجد سليمرا با مناطق نفت
  ھای عظيم اتصال داده است.شود گرفته تا ساير چاهنفت استخراج می

  
اين ترين چاه نفت دنيا دانست. ساکنين توان غنیچاه نفت آغاجاری را می

ھا  مانند اھالی آبادان از افراد ملل متنوعند و طرز ساختمان خانه مناطق نيز
  ی آنھا ھم با ھمان شيوه آبادان است.ھای بازھا و زمينھا و باشگاهو دکان
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رسد و قسمت مقداری از محصوالت نفتی آبادان به مصرف داخلی کشور می
ه فروش آن ھزين شود تا با ارز حاصل ازاعظم آن به خارج حمل می

 )٢۴٩٨( ١٣٣٨که در سال ھای عمرانی کشور تأمين گردد. چنانبرنامه
کشتی از بندر معشور  ١٢۵٠ش از کش از آبادان و بيکشتی نفت ٨۶٢تعداد 

  اند.يابد نفت به خارج حمل کردهکه تأسيسات آن بسرعت توسعه می
  

ز بندر معشور محصوالت نفتی از آبادان بيشتر مواد تصفيه شده است ولی ا
ميلی آبادان  ١۵٠شود. در جزيره خارک که در نفت خام به خارج حمل می

عظيمی پديدار است و تأسيسات در خليج فارس واقع است نيز جنب و جوش 
کش با ظرفيت ھای نفتترين کشتیآن در دست ساختمان است که بزرگ

داخته و نفت تر از آنھا نيز بتوانند در آنجا لنگر انتن و بزرگ ١٠٠،٠٠٠
  مل کنند.ح
  

صاحب اين ھمه وسايل مجھز و عظيم صنعت نفت ايران کيست؟ برای مردم 
احب اين تأسيسات کسی جز خود آنھا نيست دانند که يگانه صايران که می

مايه مباھات است و وقتی بدانند که اين صنعت از رکود سابق بدرآمده و 
مختلف نفتی نداشته مواد  امروز به مقداری که در تاريخ کشور ما سابقه

  ٧٩کنند.کند در خود غرور مخصوصی احساس میتوليد می
  

ھائی ظيم آبادان و روی اسکلهافتم که در پااليشگاه عگاھی بدين انديشه می
خيز گيرند و برفراز مناطق نفتکش در آن پھلو میھای بزرگ نفتکه کشتی

ب لوحه ھائی نص و مراکز توزيع نفت که در تمام نقاط کشور ايجاد شده
شود و روی آن با دو زبان بنويسند (متعلق به مردم ايران) تا عموم 

که از نقاط مختلف ارجی و کسانیھموطنان من از پير و جوان و کارگران خ
 آيند مفاد آن را ھمواره به خاطر داشته باشند.گيتی به ديدن مناطق می

  
ن حقيقت ودنمائی به ايبرای ما اين نکته حائز کمال اھميت است که بدون خ

واقف باشيم که مالک و صاحب اين دستگاه بزرگ و تسھيالت گوناگون آن 
يت منابع و تأسيسات نفت برای ملت ايران کسی جز ما نيست. اما تنھا مالک

  ای به نفع عموم ملت اداره کنيم. کافی نيست بلکه بايد آن را به نحو شايسته
  

ر دشوار و پيچيده است نفت کار بسيا البته بر کسی پوشيده نيست که  توليد
مقام و مديران دانشمند اداره شود.            ً                    و بايد حتما  بوسيله متخصصين عالی

                                                            
که چاپ شده است مرتب به مردم توضيح  ١٩۶٠يک پاراگراف کتاب اگر از سال  ھمين - ٧٩

وبوس مجانی ميشود، پول نفت را ات«خمينی نميتوانست آن دروغ بزرگ را که داده ميشد ھرگز 
  را به زبان بياورد. به راستی ايت صنعت به مردم ايران تعلق داشت و نميدانست. » مدرخانه ميدھي
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ت منابع نفت را برای ايران مسلم ساخته ايم درصدديم که اينک که مالکي
                             ً                                        اداره عمليات آن را نيز متدرجا  به دست ايرانيان بسپاريم. برای حصول اين 

  يم:اانتخاب کردهمقصود دو طريق کلی را 
  

کنيم و بدين منظور اولياى که کارمندان را از ميان ايرانيان انتخاب میاول آن
ايم که از تعداد کارمندان خارجی خود بکاھند ساخته كنسرسيوم نفت را وادار

که امروز تعداد اين کارمندان بسيار تقليل يافته است. در حال حاضر بطوری
تخصص خارجی در خدمت خود ر مستشار  و مشرکت ملی نفت ايران چند نف

           ً                                                        دارد و طبعا  برای اجرای قراردادھای جديد اکتشاف و استخراج نفت چند تن 
ھای صنعت اند، ولی روی ھم در تمام دستگاهارجيان استخدام شدهديگر از خ

بزرگ نفت امروز بيش از چند صد نفر از اتباع خارجی مشغول کار نيستند 
  رود.می  رو به تقليل                   ً و اين عده نيز مرتبا  

  
سپاريم. البته ما در آنکه سرپرستی و نظارت کارھا را به ايرانيان می دوم 

دھيم و بدون تأمل به عملی که انجام را ازدست نمی اين قسمت جانب احتياط
زنيم بلکه ابتدا از کارھای آن احتماال ھنوز از عھده ما خارج است، دست نمی

ر مھمتری را به اعضای ايرانی و بتدريج امو کنيمساده و آسان شروع می
  نمائيم. تفويض می

  
پااليشگاه آبادان  ھایھای فراوان و گوناگونی که الزمه فعاليتدرباره رشته

ام. شرکت ملی نفت ايران وظايف و خدمات اجتماعی است قبال اشاره کرده
ان که شرکت ملی نفت ايررا کم کم از دست کنسرسيوم گرفته است، چنان

ليه امور پزشکی و بھداشتی و ساختمان مساکن کارمندان و ھم اکنون ک
کند. احداث ابنيه و طرق کارگران پااليشگاه و حفظ و مرمت آنھا را اداره می

و تھيه ساير تسھيالت مربوط به مساکن، حفظ امنيت و انتظام تمام حوزه 
 ھای آموزشیمهپااليشگاه و اداره امور آموزشگاه فنی آبادان و توسعه برنا
  در پااليشگاه نيز کال برعھده شرکت ملی نفت ايران است.

  
در حدود يك سوم از مجموع کارمندان  )٢۴٩٩( ١٣٣٩تا اواسط سال 

اند کنسرسيوم در آبادان تحت نظارت مستقيم شرکت ملی نفت ايران در آمده
و اين اقدام مھم نتيجه حسن تفاھم و ھمکاری شرکت ملی نفت ايران و 

خيز وابسته به ست. ھمين رويه در ساير مناطق نفتسرسيوم بوده اکن
شرکت ملی نفت ايران در آن مناطق نيز پااليشگاه آبادان نيز مرعی است و 

  امور مربوط به خدمات اجتماعی را زير نظر خود قرار داده است.
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گذرد. در فصل ھفتم ھائی که در نظر ما است از اين حدود نيز میاما طرح
ٔ                           ات بدوی برای کشيدن لوله  نفت تا دريای مديترانه به ه شد که اقداماشار                       

کش که با پرچم ايران ھای نفتکشتی عمل آمده است و درفصل ھشتم از
کنند سخن رفته است. نقشه ما اين است که پس از مدتی درياھا را گزاره می

د ھای فروش تأسيس کنيم تا مواکوتاه خود در کشورھای بيگانه نمايندگی
عرضه کنند و در ضمن اينکه محصوالت ويژه ايران را به دنيا نفتی ما را 

  به ما عايد دارند. شناسانند سودی زيادترمی
  

سازد و ميل ھای مردم چندين کشور را مرتفع میامروز نفت ايران نيازمندی
من آن است که نفت ايران با نام کشوری که صاحب آن است شناخته شود 

  فت معروف نباشد.تل يا موسسه نو به نام يک کار
  

اساس صنعت جديد نفت بر تحقيقات و مطالعات وسيع علمی قرار گرفته 
است از ھمين جھت از اقدامی که برای تأسيس يک مرکز تحقيقات و بررسی 
علمی از طرف شرکت نفت ايران به عمل آمده است شادمانی مخصوص 

ری نفت که مھندسی و حفا دارم. ما اين برنامه را با ايجاد يک آزمايشگاه
افتتاح گرديد  )٢۴٩٩( ١٣٣٩توسط علياحضرت ملکه فرح در اوايل سال 

ھای ديگری رود که در آينده نزديك آزمايشگاهايم و انتظار میودهآغاز نم
شناسی و ژئوفيزيک و ژئوشيمی و نيز برای مھندسی توليد نفت و زمين

راکز مشابه اين مرکز با مپتروفيزيک تأسيس گردد و نيت ما اين است که 
  آن که در ممالک مترقی به وجود آمده از ھر حيث برابری کند.

  
شود که مرکز اين مطالعات در شھر ری در نزديکی آرامگاه  بايد اضافه

پدرم واقع شده است و اطمينان دارم که اگر امروز آن مرد بزرگ درقيد 
به ران کنونی لب حيات بود اولين شخصی بود که از اين مظھر ترقيات اي

 گشاد.تحسين و آفرين می
  

قطعی من، ايرانيان ذکر مطالب فوق برای اظھار اين نکته است که به اعتقاد 
توانائی نگاھداری و توسعه دستگاه توليد نفت و توزيع آن را دارند. اينک 
بايد ديد در طول زمان وضع تقاضای جھانيان برای مواد نفتی بر چه منوال 

  است.
  

برای تحصيل منابع نيرو جنب و جوش عظيم مشھود در نوع انسان امروز 
قدمی به کار بردن نيروی اتم پيشکه مثال انگلستان در مورد است، چنان

يافته و ساير کشورھا ھم نيز در صدد ايجاد و ساختمان مراکز توليد اين 
 کنندھا آمد و شد میدر اقيانوس آمريکاھای اتمی نيرو ھستند. زيردريائی
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ھا در ئیآمريکاشکن اتمی خود را به کارانداخته و ی يخھا کشتو روس
تجارتی خود را که بدون تجديد سوخت  اولين کشتی اتمی ١٩۵٩اواسط 

اند و کشورھای آلمان و مدت سه سال و نيم کار خواھد کرد به آب انداخته
انگلستان و ساير ممالک نيز برای اينکه نفت را از شأن و شوکت فعلی 

کش اتمی ھستند و ديری ھای نفتدر صدد ساختن کشتی ويش بياندازندخ
خورشيد نيز رقيب زورمند نفت خواھد نخواھد گذاشت که احتماال نيروی 

ھا نيز در صحرای افريقا مناطق گرديد. در ضمن اين عمليات فرانسوی
خيز جديدی کشف کرده و تأسيسات بسيار عظيمی در آنجا فراھم نفت
با وصف اين  ھای نفت جديدی کشف شده است.چاهدر ليبی نيز  اند وآورده

تر از نفت و گاز طبيعی گرمافزايش محصول، به نظر من امروز بازار 
ھای پيش است زيرا از طرفی ميزان سوخت يا نيروی محرک چنان زمان

رود که اگر منابع نيروھای جديد ديگر ھم پيدا بسرعت رو به افزايش می
روز افزون جھان را کفايت خواھد نمود. از اری احتياجات شود باز با دشو

ساختن مواد شيميائی نيز طرف ديگر استفاده از نفت و گاز طبيعی در 
وسعت يافته است و اين مواد به قدری در صنايع پرارزش و مفيد واقع شده 

  ٨٠ است که ديگر دريغ است آن را برای سوخت مورد استفاده قرارداد.
  

ستند که عده کثيری از مواد مورد احتياج ظار آن روزی ھکارشناسان در انت
فراھم گردد. چند سال پيش نوع انسان از نفت و مشتقات آن و گازطبيعی 

يکی از متصديان بزرگ امور نفتی گفته بود که در صنعت شيمی نفت ھرگز 
ٔ      مثابه  قطرهبيش از مقدار بسيار کمی نفت که به ھائی از دريائی باشد مورد     

گرفت اما اين نظر بسيار خطا بود زيرا اين صنعت قرار نخواھد  استفاده
 ١٩۶۵کنند در سال بينی میچنان بسرعت پيشرفت کرده است که پيش

به ده  آمريکاارزش موادی که اين صنعت ساليانه توليد خواھد کرد تنھا در
  ميليون دالر بالغ گردد.

  
ک، است از الستي کند عبارتاشياء و مواديکه صنعت شيمی نفت توليد می

پالستيک، الياف مختلف مانند نايلون و داکرون، کود شيميائی و داروھای 
کشنده حشرات و مايع ضد يخ، مصالح ساختمانی، شيشه نشکن، ظروف 

آيد. درسال غذاخوری رنگ و صدھا اشياء ديگر که ھر روز به بازار می
ه گيتی کارخانه شيمی نفت در نقاط مختلف ١۵٠بيش از  )٢۴٩٨( ١٣٣٨
شده و يا در دست ساختمان بوده است و بديھی است که کشور ايران ساخته 

که منبع مواد خام اينگونه اشياء است نسبت به توسعه آن صنعت در خارجه 
که در فصل ھفتم ذکر شد در کمک مؤثری خواھد کرد. از آن گذشته چنان

                                                            
سال پس از آن دوران  ۴٠شاھنشاه در فکر  ١٩۶٠شگفتی آور است که در سال به راستی  - ٨٠

باختری ھمه بوده اند و ھمه پيش بينی ھای الزم را کرده بودند، برای برابری با دنيای صنعتی 
  را پيشتر بررسی کرده بودند.  فکر ھا
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ؤسسه جديد شور ما نيز اين صنعت بزودی به کار خواھد افتاد و مداخله ک
يقات شيمی نفت که با کمک دانشمندان و متخصصين فرانسوی در سال تحق

تأسيس شده کمک مؤثری به توسعه اين صنعت در ايران  )٢۴٩٨( ١٣٣٨
  خواھد نمود.

  
اند که در ده سال آينده مصرف نفت در بطورکلی کارشناسان تخمين زده

بيعی و مصرف گاز ط درصد از ميزان فعلی زيادتر خواھد بود ٧۵        ً يتی اقال  گ
   د.از اين حد ھم تجاوز خواھد کر

 
اھميتی که نفت و گاز طبيعی در جھان صنعت پيدا کرده برای ما ايرانيان 
بسيار مغتنم است و امروز مساعی ما در اين صنعت مايه باال بردن سطح 

حال ير ملل جھان خواھد بود و در عينزندگانی مردم کشور ايران و سا
نفت، از لحاظ توليد و توزيع آن حق مالکيت و اداره صنعت بوسيله نظارت 

  خود را به طرز ديگر ھم تثبيت خواھيم نمود.
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 فصل سيزدهم

  ايران و صلح جهان
  

ست که منطقه خاورميانه در ھيچ روزگار بدون ا يکی از حقايق تاريخی آن
ابه مثحادثه نبوده و اگر روزی اوضاع آنجا قرين آرامش باشد بايد آن را به

 ١٣٣٩که مثال در ارديبھشت سال از طوفان تلقی کرد. چنان آرامش پيش
که در مدتی کوتاه بطور رسمی به چند کشور اروپائی مسافرت  )٢۴٩٩(

کردم در ھنگام بازگشت و عبور از ترکيه زمامداران جديدی به استقبال می
در خالل من آمدند که ھيچکدام را در موقع رفتن نديده بودم و معلوم شد که 

ت کودتائی در آن کشور به وقوع پيوسته و يک جنگ داخلی را مانع مد آن
  مده است.آ

  
بينی ناشدنی است که قدر پر از حوادث غيرمنتظر و پيشخاورميانه آن

المللی به بسياری از اشخاص از تعيين اصول معينی برای حفظ روابط بين
متوجه  اين حقيقت ھم کنند ولی در عين حال بهاين منطقه احساس يأس می

روز افزايش شوند که ارتباط خاورميانه با ساير نقاط جھان روز به می
تر و يابد و ھمين توسعه ارتباط آنھا را در تجزيه و تحليل وقايع حيرانمی

  سازد.تر میسرگردان
  
مسئله خاورميانه به عقيده مطلعين به تنھائی و به شکل مجزا خود از  

و ھرگاه با مسائل درھم و بغرنج جھانی  و پيچيده است مسائل بسيار دشوار
  شود.درآميزد مشکلی الينحل می

  
توان در مسائل سياسی خاورميانه و مسئله با وصف اين به عقيده من می 

تأمين صلح در اين ناحيه از اين عجز فکری درگذشت. ولی در مرحله اول 
چه  ھمه طالب آنندبايد اين سئوال را پيش آورد که منظور از صلحی که 

شيفته  کهاين پرسش جنبه مباحثه لفظی ندارد زيرا آن نوع صلحی است؟
آزادی است حاضر نيست که صلح را به ھرقيمت که باشد بدست آورد. مثال 
حبس و زندان خود يک نحو صلح و آرامش است و حتی بعضی از زندانيان 

و ھمچنين  اندان نداشتهای به بيرون آمدن از زندگونه عالقهاند که ھيچبوده
ست ممکن است که در روانشناسی معمول ابا تصفيه و شستشوی مغز چنان

در بيمار روانی آرامش و سکونی بوجود آيد. از نظر ملل و اقوام نيز 
ممالکی که دست نشانده دول بزرگ کمونيست ھستند در وضعی که در نظر 

آنھا برند، و ر میشود به سبعضی از اشخاص به صلح و آرامش تفسير می
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صلح گفتگو المللی و استقرار که بيش از ھمه درباره تخفيف تشنجات بين
  .کنند ھمين نوع صلح را در نظر دارندمی
  

باشد عبارت از صلح با به نظر من آنچه مطلوب واقعی مردم روشنفکر می
ثمر و خالق است. بعضی آرزوی چنان صلحی را دارند که در پرتو آن مردم 

توانند استعدادھای خود را با حد کمال به منصه بروز و ملل متنوع بگيتی 
نند و به عقيده من برای اينکه کشورھا و ملل خاورميانه و ظھور برسا

بتوانند به چنين صلحی نائل آيند دو شرط اساسی مورد لزوم دارد: اول 
ايجاد دموکراسی سياسی و اقتصادی و اجتماعی با شرحی است که در فصل 

. منظور من ترويج يک نوع دموکراسی خاص و بيان شده است ھشتم
بلکه اصرار من بر لزوم يک دموکراسی مؤثری غيرقابل انعطافی نيست 

ھائی کرد که با اسامی گوناگون مانند است که بتوان آن را مقايسه بارويه
(دموکراسی مردم) و نظائر آن معروف شده و در عمل نتايج حاصل از آن 

  کند متفاوت بوده است.جلب نظر می سم ظاھری آنھابا آنچه در ا
  

ی و نفوذ تدريجی و تجاوز است و اين دو شرط دوم مأمونيت از خرابکار
طور که به نظر شرط برای اينکه مردم به استعداد خود واقف شوند و ھمان

من خداوند خواسته است در راه ترقی و پيشرفت گام بردارند از شرائط 
  .اساسی و ضروری است

  
پھنه وسيع گيتی و درمنطقه خاورميانه که بشر فناپذير در آن  اما در اين

نت دارد بدون ترديد ايجاد چنين شرايطی امکان پذير نيست، ولی آدمی سکو
تواند تا آنجا که در حدود توانائی وی باشد خويشتن را به آن نزديک می

شادمانی و تر کند، بر سازد و ھر گامی که وی را به چنين وضعی نزديک
  ندی وی خواھد افزود.خرس

  
که سال اخير مرور کنيم. زمانیھای چند آمداينک بيائيد به وقايع و پيش

جنگ دوم جھانی به پايان رسيد برخی از ملل اروپای غربی در مضيقه 
شديد اقتصادی قرار گرفته بودند و زمينه برای نفوذ کمونيسم در آن کشورھا 

ح مارشال برای کمک خارجی ی نگذشت که طراز ھر حيث فراھم بود. دير
اشت به موقع اجرا درآمد و بوسيله با ميزانی که تاکنون در جھان سابقه ند

آن ملل اروپای غربی بار ديگر دستگاه اقتصادی خويش را منظم ساختند، 
و در بسياری از موارد ميزان توليد خود را از دوران قبل از جنگ جھانی 

 نيز باالتر بردند.
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ھا باآنکه مستعمرات خود را يکی پس از ديگری از کف سآمد ملی انگليدر
                  ٔ                                 ترين حدی که در دوره  امپراطوری به آن نائل شده بودند ز عالیدادند امی

تجاوز کرد. کشور فرانسه با وجود عدم ثبات سياسی در اوايل به توسعه 
ت و انگيزی نائل آمد. در آلمان اوضاع اقتصادی بھبود يافصنعتی شگفت
ت ستمگرانه ھيتلر يک حکومت دموکراسی که در تاريخ آن بجای حکوم
نداشت مستقر گرديد و ساير کشورھای اروپای غربی از نعمت  کشور سابقه

  رفاه برخوردار گشتند.
  

اساس و پايه ترقی کشورھای آزاد اروپا در حقيقت ھمان اقداماتی بود که 
 ١٣٢۴ال آوردند. در س برای تأمين واصالح نيروی دفاعی خويش به عمل

سازمان ملل متحد تشکيل يافت و در پی آن آثار شوم جنگ سرد  )٢۴٨۴(
  در جھان آشکار گرديد.

  
جمعی را با منظور منشور ملل متحد دفاع دسته ۵٢و  ۵١چون مفاد مواد 

 )٢۴٨٨( ١٣٢٨ای مجاز شناخته بود در سال حفظ صلح و امنيت منطقه
ھم متفق و متحد و کانادا با کاآمريای متحده اغلب ملل آزاد اروپا و کشورھ

شده و سازمان پيمان اتالنتيک شمالی (ناتو) را به وجود آوردند، سپس 
کشورھای يونان و ترکيه و آلمان غربی نيز به آن سازمان ملحق گرديده و 

ی شمالی تا آسيا امتداد آمريکاحوزه سازمان پيمان اتالنتيک شمالی را از 
، کانادا، آمريکاتحده يعنی کشورھای مپانزده کشور  دادند و اين اينک

ايسلند، نروژ، دانمارک (بانضمام گروئنلند)، بريتانيا، فرانسه، جمھوری 
فدرال آلمان، ھلند، بلژيک، لوکزامبورک، پرتغال، ايتاليا، يونان، ترکيه 

  اعضاء اين پيمان ھستند.
  

اين  ا مفھوم قديمیسازمان پيمان اتالنتيک شمالی تنھا يک اتحاد نظامی ب
ست، بلکه نشان يک نحو برادری و معاضدتی است که بين اصطالح ني

کشورھای ملل ھمفکر و شيفته آزادی به وجود آمده و روحيه مردم اروپای 
مثابه سپری شده است که در پناه آن آزاد را نيرومند ساخته و برای آنھا به

نيز برای د. اين پيمان انانگيز اقتصادی نائل آمدهھای شگفتبه پيشرفت
ی و قبول مسئوليت مشترک نمونه و سرمشق گرديده و برای تھيه ھمکار

ھای منطقه اروپائی مانند اوراتم راھنما و مشوقی بزرگی و اجرای برنامه
  بوده است.

  
ھا بعد مورخين در کتب خود از طرح مارشال بعنوان نمونه ھمانطور که قرن

مللی ياد خواھند کرد معتقدم که المندانه بينھای سخاوتای از کمکسابقهبی
آميز سازمانی که سازمان پيمان اتالنتيک شمالی ھم بعنوان نمونه موفقيت
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نام داد ثبت تاريخ  به نظر من بايد آن را سازمان ھمکاری امنيت بين المللی
خواھد گشت. البته بعضی از بدبينان طبق رويه کمونيستی از ھمان بادی 

ئی است که نقابی نازک آمريکامان امپرياليسم طرح مارشال ھ امر گفتند که
در آن  آمريکابه چھره انداخته است و کمی بعد دعوی کردند که از شرکت 

زی جز آن نيست که در آب آيد و منظور آن دولت چيپيمان بوی خيری نمی
گل آلود ماھی بگيرد و بالمآل اروپا را زير تسلط و نفوذ خويش درآورد. 

آورند در تاريخ وارد می آمريکاه اين اتھامات را بر ظر من کسانی کاما بن
اند و در کيفيت عالقه و منافع اين ملت سوءتعبير رواداشته آمريکاو تمدن 

قدر قوه تشخيص دارند ھا آنئیآمريکا روشنفکر قضاوتشان نادرست است و
ن نيرومند که بدانند يگانه شرط سعادت و حتی بقاء و دوام آنھا داشتن يارا

  ٨١ابل اعتماد است.و ق
  

با آنکه وضع خاورميانه با اروپا تفاوت آشکار دارد ولی در اصل و اساس 
يکسان و ھمانندند. راست است که اروپای غربی از کشورھائی تشکيل 

اند و کشورھای خاورميانه يافته است که اکثر از لحاظ اقتصادی توسعه يافته
است که پس از جنگ،  و ھمچنين درستاند، توسعه اقتصادی پيدا نکرده

تجديد حيات کشورھای اروپائی در اثر آن بوده است که علوم وفنون جديد 
ايه و بنيان در آن نقاط پايه و بنيان داشته و کشورھای خاورميانه بايد از پ

آغاز کنند، ولی در اين ھر دو منطقه گيتی مردم با کمال شدت آرزومند 
و در پی بسط و استقرار امنيتی دی و اجتماعی ھای سياسی و اقتصاپيشرفت

 ھائی که آرزومند آنند به مقام عمل درآيد.ھستند که در پرتو آن پيشرفت
  
ای مترقی وممالکی پرزيدنت ترومن با در نظر گرفتن تفاوت بين کشورھ 

                                                                ً    که تازه درصدد توسعه و پيشرفت بر آمده بودند برنامه خود را که بعدا  در 
تدوين و تنظيم نمود  ١٩۴٩نده شد در سال خوا ۴نام اصل سراسر گيتی به 

و در نتيجه استقبال گرمی که من نسبت به اين برنامه ابراز داشتم وی و 
امه، کشور ايران را برگزيدند. مشاورين او برای اجرای اولين طرح اين برن

                             ً ھای فنی خود را با ميزان نسبتا  کمک ١٩۴٧سازمان ملل متحد نيز از سال 
ی که تازه قدم به توسعه و پيشرفت اقتصادی نھاده ری به کشورھايمختص

برنامه وسيع اين سازمان به موقع اجرا  ١٩۴٩بودند آغاز کرد و از سال 
  مند گرديد.بھره گذاشته شد و کشور ايران نيز از آن

                                                            
ثابت شد آمريکا بسيار غيرقابل  ١٩٧٩- ١٩٧٨و به ويژه سال  ١٩٧٠عمال در سال ھای  -  ٨١

. اعتماد است و به راحتری تحت تاثير انگلستان و فرانسه در کنفرانس گوادولوپ قرار گرفتند
ه غير انسانی تعويض کردند. بھترين دوست و ھمپيمان خود در خاورميانه را با بدترين شيو

به عنوان يک متحد و آمريکا نمی توان به ثابت شده است  ٢٠١٩سال درسال  ۴٠امروز پس از 
کشوری نميشود اعتماد کرد به ويژه به روس و آمريکا در باالی ھمه دوست نگاه کرد. به ھيچ 

   آنان وبدتر از ھمه انگلستان.
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المنافع نيز طرح کشور انگلستان و ساير ممالک مشترک ١٩۵٠در سال 
فنی ريختند و سپس آن را توسعه داده ھای برای کمکآميز کلمبو را موفقيت
المنافع نبودند، مشمول ای ممالک را ھم که جزو کشور ھای مشترکو پاره

مک فنی اصل مسلم و آن ساختند و در تاريخ حيات بشری نخستين بار ک
  المللی شناخته گشت.عامل اساسی مناسبات بين

  
کشورھای ديگر  ای کمک فنی بهھائی برھا سازمانامروزه بسياری از دولت

ھای دارند که بطور مستقيم و يا بوسيله سازمان ملل متحد و ساير سازمان
د. در ميان کننالمللی و يا با مجموع اين وسائل به اين امر مھم اقدام میبين

ھائی را ھيئت ۴که برای اجرای برنامه اصل  آمريکاممالک جھان کشور 
ترين برنامه داشته وسيعمترقی اعزام  به متجاوز از شصت کشور تازه

کمک فنی وابسته  ھایھای فنی را به مرحله عمل درآورده است. ھيئتکمک
ھای هبه سازمان ملل متحد در بيش از سی مملکت مشغول کارند و گرو
کنند. کوچکتری از متخصصين آن نيز در بيشتر کشورھای ديگر فعاليت می

از ھمه پيشتر است به  آمريکاان آنھا دولت ھا که باز در ميای از دولتعده
ھای اقتصادی اند کمککشورھايی که قدم به مرحله توسعه و ترقی نھاده

ئر آن به عمل بسيار، از پول و مواد غذائی و آالت و ابزار صنعتی ونظا
  آورند.می
  

                                             ً                  بعقيده من اگر گفته شود که طرح مارشال که اساسا  بمنظور مساعدت به 
          ً                             مده و بعدا  به خاورميانه نيز توسعه يافت ائی به وجود آکشورھای اروپ

منافع بيشماری به اين کشورھا عايد داشته است سخنی به گزاف نيست و 
دانند که اشته است و ھمه میما ايرانيان اين خاصيت را د بدون شک برای

ٔ       ھای فنی و اقتصادی، مردم ساير کشورھای اين منطقه  گيتی برنامه کمک                                              
  خته است.ده اميدوار سارا به آين

  
در مسئله ايجاد وسائل امنيت منطقه خاورميانه و ايجاد سازمانی نظير 

که تر بوده است. چنانسازمان پيمان اتالنتيک شمالی پيشرفت کار بطئی
ايران و از زمان غائله آذربايجان در ام جنگ سرد در حقيقت ه کردهاشار

 ١٩۵٠سال  يد و در اواخرپيش آمد آغاز گرد )٢۴٨۴( ١٣٢۴که به سال 
ھا برای نفوذ و خرابکاری در تمام نقاط خاورميانه اقدامات کمونيست

مشھود بود ولی متأسفانه ما در اين قسمت از گيتی از کشورھای اروپائی 
  که برای مقابله با اين تھديد با يکديگر متحد شده بودند عقب افتاديم.

  
ملحق  لی (ناتو)اتالنتيک شما کشور ترکيه به سازمان پيمان ١٩۵١در سال 

گرديده و سه سال بعد سازمان جديد پيمان آسيای جنوبی (سيتو) تشکيل 
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يعنی شش  ١٩۵۵گرديد و کشور پاکستان عضويت آن را پذيرفت. در سال 
سال بعد از ايجاد سازمان پيمان اتالنتيک شمالی پيمان بغداد منعقد گرديد و 

ر جمعی دتهمؤثر امنيت دسپس از جنگ اولين نمودار يک سازمان 
 خاورميانه به وجود آمد.

  
ھای پيمان اتالنتيک شمالی و پيمان موقعيت طبيعی و جغرافيائی، سازمان

سازد. بغداد و پيمان آسيای جنوبی شرقی را با يکديگر مربوط و متصل می
شمالی و پيمان بغداد ک چون انگلستان و ترکيه در سازمان پيمان اتالنتي

ستان نيز عضو سازمان پيمان آسيای ان و انگلد و دول پاکستعضويت دارن
  جنوب شرقی و پيمان بغداد ھستند، اين ارتباط تقويت يافته است.

  
                                                                ً در فصل ششم موجبات الحاق کشور ايران به سازمان پيمان بغداد که بعدا  
سازمان پيمان مرکزی (سنتو) ناميده شد و پيمان امنيت دوجانبه با 

پيمان بغداد منعقد گرديد شرح ل بعد از که دوسا مريکاآکشورھای متحده 
ايم خرسنديم. در اينجا داده شده و از اين که موفق به انجام اين امور شده

بايد ناگفته نگذاشت که سازمان پيمان مرکزی و قرارداد ما با کشورھای 
ھيچوجه ما را از برقراری روابط و داد و ھمجواری با به آمريکامتحده 
اشند و در ھر موقع که بخواھند مانع ھا مايل بوسيه اگر روسکشور ر

  نخواھد شد.
  

ھای                ً          ھای افراطی طبعا  به سازمان                      ً        بعضی از اشخاص و مخصوصا  دست چپی
ھای مشابھی که بر عليه سه گانه ناتو و سنتو و سيتو و ھرگونه اتحاديه

حث و . باندھای تجاوزکارانه کمونيزم ايجاد شده بشدت حمله کردهطرح
ای ندارد، که بصرف عقيده به مرام کمونيزم معتقدند فايده با افرادیاستدالل 

زيرا اين اشخاص با ھرگونه پيمان غيرکمونيست مخالفت  دارند ولی ديده 
شود که برخی از مردم که پيش از ھمه منکر طرفداری از کمونيزم می
ت ھا شباھونيستکنند که با استدالالت کمباشند، نيز دالئلی اقامه میمی

ارد و به نظر من اينان بايد وضع خود را مورد تحقيق و بررسی آشکار د
عقيده قطعی من اين است که در طی مدت پانزده سال اخير مردم قرار دھند. 

آزاد گيتی خويشتن را از مصيبت و بالی جنگ سوم جھانی تنھا بوسيله 
نامم المللی میينھای متقابل که من آن را امنيت مشترک باتحاد و کمک

ای غير از اين رويه در اند و تا پانزده سال آينده نيز طريقهداشته مصون
  توانم ديد.برابر ملل آزاد گيتی نمی

  
توان تصور                                      ً                  در برابر اين رويه حتمی و ناگزير ظاھرا  يک راه ديگر ھم می 

کرد و آن اين است که ملل آزاد جھان با طيب خاطر و بانصراف طبع ھر 
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نشينی کنند و به آنھا اجازه  دھند ھا عقبونيستمقابل کم          ً   ل متواليا  درسا
که بدون مواجھه با مخالفت قسمتی از خاک آنھا را در حيطه تسلط خويش 

آميز درآورند. اما ھمين رويه منحرف ھم اگر بتوان به آن ھمزيستی مسالمت
تجاوزات نام نھاد از بروز جنگ سوم جھانی جلوگيری نخواھد نمود زيرا 

قدر نيروی ملل آزاد جھان را تحليل خواھد برد که آن ست بتدريجکموني
عاقبت بتوانند ضربه آخرين را با قھر و اعمال شدت بر آنھا وارد سازند و 
يا آنکه ملل آزاد عاقبت مصمم شوند که دست به اقدام متقابل بزنند خواه 

  ٨٢چنين اقدامی منجر به جنگ جھانی بشود يا نه.
  

ھيچوجه از المللی بهجمعی بينه امنيت دستهکيد کنم کر اين نکته تأبايد د
ھدف اصلی سازمان ملل متحد منحرف نشده و برعکس از دوجنبه اساسی 

طرف مؤسسات تخصصی کند. از يکاز سازمان ملل متحد استفاده می
ھای مالی سھم مھمی ھای فنی و مساعدتسازمان ملل متحد با رساندن کمک

جمعی بسيار که برای روش امنيت دستهرانی ملی ھای عمبرنامهدر اجرای 
مغتنم است دارد و از طرف ديگر سازمان ملل متحد وظيفه ايجاد امنيت 

جمعی را به عھده دارد که برای حسن اجرای روش فوق از ضروريات دسته
اوليه است. مثال اقدام سازمان ملل متحد در جلوگيری از تجاوزات کمونيزم 

ھای نشدنی است و ھمچنين فعاليت ای فراموشر کره از کارھدر کشو
گاه از سازمان ملل متحد در مورد رفع اختالفات عرب و اسرائيل ھيچ

  ھا محو نخواھد شد.خاطره
  

ھای فنی و اقتصادی چون منابع کافی در اختيار سازمان اما در مورد کمک
حسن  يزانی که برایتواند با مملل متحد قرار نگرفته است اين سازمان نمی

ھای الزم به عمل المللی ضرور است کمکجمعی بيناجرای امنيت دسته
آورد. عالوه بر آن من ھرگز معتقد نيستم که برای مساعدت چشم اميد 

دھم که در ميان مؤسسات       ً                                 منحصرا  به يک نقطه معطوف باشد و ترجيح می
ام باشد تا ھر کدای مختلفی  که برای تعاون تأسيس يافته رقابت دوستانه

 تر انجام دھند.قسمت از کار را بھتر و کامل يک
  

ھای اصل چھار يکی از منابع کمک که ما از اتکای به آن خرسنديم کمک
کنند که ھدف اصلی است. بعضی اشخاص اظھار نگرانی شديد می آمريکا

ھای اساسی مردم برنامه اصل چھار يعنی کمک به تأمين نيازمندی
اند از نظرھا محو گشته است و افتادهندگی تازه به راه زکشورھائی که 

ھای اخير ھدف اصلی خود را تعديل در سال آمريکاکنند که دولت استدالل می

                                                            
بينی کرد که روسيه دست از کومونيسم بکشد و چين يکی از کشور  پيشآن زمان نميشد  - ٨٢

  ھای سرمايه داری بزرگ دنيا بشود.
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ھای فنی اصل چھار را برای جلوگيری از کمونيزم به کار برده کرده و کمک
است. به عقيده من اين انتقاد  سوءتعبيری است که در فلسفه وجود اصل 

ھای اصل چھار در که اطالع دارم يکی از ھدفچنان شود زيرار میچھا
ھمان آغاز کار جلوگيری از پيشرفت کمونيزم و بھبود رويه دموکراسی 
بوده است ويکی از دالئلی که مويد اين نظر است اظھار شخصی پرزيدنت 

  نگارد:است که در کتاب خاطرات خود می ترومن
  
رويه ما نسبت به دادن لی برای نشان برنامه اصل چھار يک اقدام عم«

کشورھائی بود که مورد خطر سلطه کمونيزم قرار گرفته بودند. اين برنامه 
با سياست ما در جلوگيری از بسط کمونيزم در جھان آزاد منطبق است که 
بايد آنھا را کمک کنيم تا از وسائل کافی برای تھيه غذا و مسکن و ساير 

پيدا  ح توسعه اقتصادیق صحيباشند و بطري تسھيالت زندگانی برخوردار
کنند. اين برنامه يک نحو کوششی است که نه تنھا برای فھمانيدن رويه و 

آيد بلکه منظورش آن است که مرام دموکراسی به مردم جھان به عمل می
فوائد تشريک مساعی عاقالنه را در بھبود وضع زندگانی عمال نمايش 

  »دھد.
  

به کشورھائی کمک  آمريکاروز ت؟ امه نامناسبی اسآيا در اين اظھار نکت
ھای گوناگون سياسی دارند و حتی کشورھای کمونيستی نمايد که رنگمی

 آمريکاھای يوگسالوی و لھستان نيز به ميزان قابل توجھی از کمک
ھای فنی را بکلی از رويه توان مسئله کمکبرخوردار ھستند. اما آيا می

ر منظور حقيقی آن باشد که به يا اگنگاھداشت و آ سياسی ملل مبرا و مجزا
اند مساعدتی بشود ممکن است سطح زندگانی مللی که تازه سر بلند کرده

سياسی آنھا را از خاطر محو ساخت و آيا اين خود نمونه کمال انسانيت 
نيست که بشر به ھمنوع خود کمک کند که به يک زندگانی مرفه بتمام معنی 

  نائل آيند؟ماعی اقتصادی و اجتو مفھوم سياسی و 
  

کند و وقتی به حدود اما استدالالت اين اشخاص از اين مرحله ھم تجاوز می
ھای خارجی ھرگز نبايد به مسئله کنند کمکرسد که دعوی میسخافت می

                       ً                      نظامی وارد شود و منحصرا  بايد به رفع احتياجات فراھم ساختن وسائل دفاع 
سخافت خويش است زيرا يکی ل خود  برھان نوع انسان برسد. اين استدال

ھای اساسی بشر ايجاد محيط صلح و امنيت است تا ترين نيازمندیاز مھم
دغدغه برای پيشرفت کشور خويش بذل مساعی نمايد و از يک بتواند بی
توان گفت که نيازمندی آدمی به امنيت از احتياج وی به غذا و نظر می

غذائی و تھيه مسکن چيزی ط توليد مواد مسکن بيشتر است زيرا اولين شر
  جز وجود امنيت نيست.



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------†‹‰ ---------------------> 
 

من آرزوی آن روزی را دارم که وصول به آن نيز چندان مربوط به عالم 
خيال نيست و آن روزی است که ھيچ کشورى ديگر احتياج پيدا نکند که 
برای مقابله با تجاوز از خود نيروی دفاعی داشته باشد و سازمان ملل متحد 

المللی ديگر مسئوليت حفظ صلح و امنيت و دار بينمقام صاحب اقتيا يک 
المللی را بعھده بگيرد و ھمانطور که امروز ھر فرد از افراد يک نظم بين

کشور برای حفظ امنيت داخلی به دولت آن کشور متکی است در آينده نيز 
المللی به يک حکومت جھانی تکيه ھر کشوری برای نگاھداری صلح بين

روز بدون اينکه ھر کشوری از خود دارای نيروی  در آن ه باشد.داشت
زمينی و دريائی و ھوائی باشد، مردم جھان از خطر تجاوز آسوده خواھند 
بود و احساس ايمنی خواھند کرد. اما برای پديدار شدن طليعه يک چنين 

 ھا زمان ضرور است.روز باسعادتی مدت
  

ن امنيت که اولين د در راه تأميدر اين ميان کشورھای تازه مترقی باي
نيازمندی ضروری آنھا است کوشش و مجاھدت نمايند. مردم آزاديخواه 
گاھی از اين نکته که مورد کمال توجه دولت ھای کمونيستی است غفلت 

اند کنند که اکثر کشورھائی که از حيث امور اقتصادی رشد و ترقی نيافتهمی
ھا از ضعف سياسی و کمونيزم نه تناند. از لحاظ نظامی نيز عقب مانده

کند بلکه اقتصادی و اجتماعی کشورھای تازه مترقی به نفع خود استفاده می
برد و اگر کشوری از تأمين نيروی از ضعف نيروی نظامی آنھا نيز فايده می

دفاعی غفلت ورزد کمونيست ھا با وی به ھمان نحو که گربه با موش رفتار 
  .نمايندکند معامله میمی
  

ذربايجان در زمان مصدق ما ايرانيان ھمان حالت موش را پيدا در غائله آ
پناه کرده بوديم و در پی آن تصميم جازم گرفتيم که ديگر زندگی موش بی

  در حيات ملت ما مصداق پيدا نکند.
  

طرفی کوشش داشت بلکه بايد به خاطر داشت که پدرم نه تنھا در حفظ بی
توانست در اختيار داشته ران مینيروئی که اي سعی وی آن بود که با تمام

پرستی واقعی باشد از آن پشتيبانی کند. کشور ايران ھرگز مردی به ميھن
رضاشاه به ياد ندارد ولی بايد ديد که سياست او برای ما و برای خودش 

  ای بخشيد؟چه نتيجه
  

اشاره اينک ما ايرانيان سياست ناسيوناليسم مثبت را که در فصل ششم بدان 
ايم. شايد تفاوت بين سياست ما با طرفی نمودهجايگزين سياست بی امکرده

قدر آشکار است سياست عقيم و منفی مصدق در امور داخلی و خارجی آن
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قدر بايد گفت که در سياست جديد ما پاداش که نيازمند مقايسه نباشد. آن
  شھامت، اميدواری است.

  
سم مثبت ما را به چھار است ناسيوناليالمللی سياز نظر صلح و ثبات بين

کند: اول آنکه کشور ما که جزو نخستين اصل مھم اساسی راھبری می
کشورھائی است که به سازمان ملل پيوسته است با کمال صميميت از اين 

ھای تخصصی آن به کند. ما اقداماتی را که دستگاهسازمان پشتيبانی می
ور ما داير و مشغول آن نيز در کش اند و چندين قسمتمرحله عمل گذاشته
سازيم و با کمال نمائيم و وسائل پيشرفت آنھا را فراھم میکار است تأييد می

المللی و حفظ صلح تقويت اشتياق مساعی سازمان را در تخفيف تشنجات بين
  کنيم.می
  

ملل متحد  منشور سازمان ۵٢و  ۵١ای که در مواد که ما از فلسفهدوم آن
  ۵١که خوانندگان به خاطر دارند ماده يم. چناننمائپيروی میمندرج است 

جمعی اعضاء سازمان ملل حقوق خصوصی و عمومی افراد و دفاع دسته
گويد : ھيچ يک از مقررات اين می ۵٢متحد را محترم شناخته است و ماده 

ھائی برای نگاھداری ای يا سازمانمنشور مانع از وجود ترتيبات منطقه
ه با عمليات ھر منطقه مناسب باشد نخواھد بود نيت و اموری کصلح و ام
ھا و اصول ھا يا عمليات آنھا با ھدفکه اين ترتيبات با سازمانبا شرط آن

سازمان ملل متحد موافق باشد. ما نه تنھا اين مواد و ساير مواد منشور 
م که آوريايم بلکه طبق آن مواد اقداماتی به عمل میملل متحد را پذيرفته

  ٨٣ای در خاورميانه به وجود آيد.جمعی منطقهتهامنيت دس
  

جمعی ھای مربوط به امنيت دستهکه ما با کمال عالقه در برنامهسوم آن
که با ارتباط جوئيم و بجای ايناجتماعی و اقتصادی و سياسی شرکت می

روزافزون ملل مخالفت ورزيم از اين ارتباطات در راه ايجاد صلح جھانی 
ھای ما از منابع گوناگون بدون ھيچگونه قيد و شرط کمککنيم. بال میاستق

داريم و از طريق تشريک مساعی با دوستان فنی و اقتصادی دريافت می
 گرديم.خود ھر روز از لحاظ سياسی و اقتصادی و اجتماعی نيرومندتر می

  
فتن ناپذير سازمان دفاعی خود را با درنظر گرکه با جديت خستگیچھارم آن
سازيم و آن مقاصد کمک به دوستان در رعايت و مستحکم می مقاصد زير

                                                            
دون توجه حب وتو، بديده شد که سازمان ملل متحد زير فشار پنج کشور صا ١٩٧٩در سال  -  ٨٣

مان با پشتيبانی ھ» جمھوری اسالمی«زير نام به اين دو ماده در منشور خودش به گروھی که 
در  ۵١جه با ماده در ١٨٠ل شد و قانون اساسی آن مخالف و پنج عضو شورای امنيت تشکي
  ضديت بود اجازه تشکيل دادند.
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جمعی، حفظ حق حاکميت و تماميت ارضی ھای امنيت دستهاحترام به پيمان
  کشور ايران و نگاھداری امنيت داخلی برای مصونيت ملت ايران است.

  
  اکنون بايد ديد پيروی از اين اصول چھارگانه چه موجبات عملی دارد؟

  
اند                                   ً                ش بسيار ساده است. مردم ايران منطقا  و عمال ثابت کردهب اين پرسجوا

توانند آن نحو دموکراسی کامل و فعالی را که در اين کتاب شرح آن که می
رفته است به وجود آورند ولی تجربه به آنھا آموخته است که بايد پيوسته 

ی انی که سعدشمندر برابر دشمنان خارجی و داخلی بيدار و ھوشيار باشند. 
ايم به ھمان دارند زحماتی را که ما برای استقرار دموکراسی متحمل شده

ھای سالم باغ ھمسايه را العقلی نھالنحو از بين ببرند که روستائی ناقص
  آورد.از ريشه بيرون می

  
برند که خويشتن را از وقتی ايرانيان به استعدادھای ذاتی خود پی می 

خارجی حفظ و حراست کنند، زيرا آنھا  ن داخلی وجوياھای شوم فتنهنقشه
توانند مساعی خويش را در تقويت بنيان با ايجاد يک چنين مصونيتی می

  ايران آبادان متمرکز سازند.
  

راھزنان اغلب با يکديگر بطور دسته جمعی حرکت ميکنند. مردم نيکوکار 
ان ز با دوستا نيو با حسن نيت نيز بايد ھمين رويه را پيش گيرند و اگر م
تر خواھد تر و سالمقابل اعتماد داخلی و خارجی کار کنيم پيشرفت ما سريع

بود و اصول کمک و امنيت متقابل که به عقيده من برای خاورميانه 
  ضرورت دارد چيزی جز اين نيست.

  
بعضی از اشخاص در عين آنکه به ارتباطات و پيوستگی روزافزون ملل 

ند که ما با ساير کشورھا دوستی مخالف آن باز در عصر حاضر معترفند،
گويند دوستی ھای اتفاقی و محکم و ثابت داشته باشيم. اين ھا می

ای ازملل پسنديده است ولی دوستی ھای عميق ھای سطحی بين دستهآشنائی
ممکن است مايه وبال باشد و به ھمان عاقبت عشاق دلباخته که از نظر 

               ً        ين اشخاص مخصوصا  استدالل ی گردد. امنتھافتند ھای خويش میمحبوبه
و  آمريکاکنند که دوستی و صميميت نزديک با ملل دوردست مانند می

  انگليس و کانادا و فرانسه خطرناک است.
  

    ً                                                          بدوا  بايد اين استدالل اخير را مورد بحث قرار داد. در فصل ھفتم و 
ما با فرھنگی ام که روابط ھای ديگر اين کتاب توضيح دادهدرقسمت
ھای افروخته ھای غرب چندين قرن سابقه دارد و مانند عشقیدموکراس
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آنی نيست. مردم مغرب زمين از فرھنگ و تمدن ما در طول قرون اقتباس 
اند و ما نيز بعضی از اصول نوين فرھنگی و تمدن باختری را بسيار کرده

 ا و مللھای اساسی مايم و امروز ھدفدر فرھنگ خويش وارد ساخته
ھا مايه افتخارما و ملل مغرب يکسان و اين تساوی آرمان دموکراسی غرب

  زمين است.
  

ھای فنی و اقتصادی اند که بما کمکمردم آزاد غرب نيز ابراز عالقه کرده
که اند. چنانھای اخير نيز بندرت در کارھای ما دخالت کردهبدھند و در سال

ورھای جھان تر از ساير کشخود بيشمثال کشور انگلستان نسبت به جمعيت 
ھا سھمی داشته اقدام به کمک نموده است و ما نيز خوشبختانه از اين کمک

و فرانسه و آلمان غربی و اطريش نيز جزو  آمريکاايم. کشورھای متحده 
کنند و اين کشورھای متعددی ھستند که بنحوی از انحاء به ما کمک می

تحکيم روابط که موجب مزيد بوده بلھا نه تنھا برای ما مفيد مساعدت
  دوستانه طرفين گشته است.

  
با اين وصف به عقيده من مھمترين عامل قطعی توسعه صميميت ما با 

ھای علمی و فنی است که دنيا را ھای غرب در اثر پيشرفتدموکراسی
 و فواصل عظيم را از بين برده است. ساخته کوچك

  
ين ايرانيان و فتو بن و تلهيو، تلفوجود وسائل مواصالت فورى مانند راد

مردم غرب و سايرکشورھا آنان را با يکديگر نزديک ساخته و از ھمه 
المللی که ھريک مدت يک که سيل مسافرين خطوط ھوائی بينتر آنمھم

نمايند به کشور ما روی ھفته يا يک ماه و يا بيشتر در ايران اقامت می
دگاه تھران کوتاھی در فروال مدت آورده است. اگر در يکی از روزھای س

کنيد توقف کنيد با مشاھده آمد و شد متوالی مردم ملل مختلف احساس می
  ايد.المللی وارد شدهکه به يکی از مراکز مبادالت فرھنگی بين

  
نشيند عده کثيری در ھر فرودگاه بزرگ ھنگامی که ھواپيمائی به زمين می

ای آماده ک خدمتی را برو ھر ي آينداز وسائل موتوری دور آن گرد می
ھای قديم دانم يکی از ظرفا گفته است که در زمانکنند. میکردن آن تعھد می

گشادند وسائل نقليه آن زمان نيز وقتی کاروانھای بزرگی در شھری بار می
کنند يعنی  آماده مسافرت » سرويس«رفتند تا شتران را به استقبال آنھا می

ين سخن را قبول ندارند و شتر دم دير باور ای از مربعدی نمايند. اما بعض
  دانند.نياز میبی» سرويسی«را از ھرگونه 
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ھنگام تشکيل جلسات سنتو در  )٢۴٩٨( ١٣٣٨به ھرحال در اواخر سال 
نمايندگان آن دولت را  آمريکاتھران يک ھواپيمای نظامی کشورھای متحده 

ی ديررسانيد و  ه تھراندر ظرف دوازده ساعت از واشنگتن بدون توقف ب
طرح  آمريکانخواھد گذشت که ھواپيماھای مسافربری جديد که در اروپا و 

آن ريخته شده و سرعتشان زيادتر از سرعت صوت خواھد بود اين پرواز 
ُ        تاريخی را به نظر ک ند جلوه   ٨٤ گر سازند.                 

  
اين تغييرات شگرف علمی در امور دفاعی مبادالت فرھنگی نتايج عظيمی 

کشورھای لبنان و اردن يکی پس از  ١٩۵٨ال در سال داشته است. مث
و انگلستان استمداد کردند و ايرانی  آمريکاديگری از کشورھای 

کند که نيروھای اين کشورھا با چه گاه فراموش نمیپرست ھيچميھن
ارد شدند. با وضعی که بشر در عصر تسخير فضا پيش سرعتی به آنجا و

ترين متفقين ما با ھای دوردستشکديری نخواھد گذشت که مورود، می
گيری دقيق، مراکز متجاوزين به اين قسمت از گيتی را مورد ھدف نشانه

قرار دھند. با در نظر گرفتن تمام اين وسائل است که ما به کمک دوستان 
  ای پيشرفت و امنيت اين ناحيه متشنج تکيه داريم.غربی و شرقی خود بر

  
بعضی از مفسرين اقص و قصرفھم با وصف اين مطالب از اطالعات ن

 ١٣٣٨کنم. در سال کنند تعجب میئی که اخبار را تجزيه و تحليل میآمريکا
ئی برنامه تلويزيونی مفصلی در آمريکايکی از مفسرين مشھور  )٢۴٩٨(

 آمريکاام چندين ميليون نفر از مردم کرد و شنيدهباره اوضاع ايران تھيه 
قعی که در آن برنامه گنجانده ظھارات غير واآن را مشاھده کردند. از جمله ا

شده يکی آن بود که کشور ايران بزرگترين توليد کننده بنزين ھواپيما است 
خيلی  آمريکادر صورتی که در توليد اين ماده نفتی مخصوص ما از 

ته عجيبی که از اين برنامه تلويزيونی به خاطر من مانده است تريم. نکعقب
ٔ                                 رنامه  قابل توجه اصل چھار و فوائدی که ا پايان، از بآن است که از آغاز ت     

ھای فنی بسيار سودمند سازمان ملل متحد برای ايران داشته و يا از کمک
  در اين کشور بندرت سخنی رفته بود.

  
ھای ار در ايران نه تنھا از برنامهحقيقت آن است که برنامه اصل چھ

رين برنامه تعت نيز بزرگنخستين اين سازمان وسيع است، بلکه از نظر وس
                              ً      شود و عده کارمندانی که مستقيما  برای اصل چھار در جھان محسوب می
تن بالغ گرديده  ٣٠٠به  )٢۴٩٩( ١٣٣٩اجرای آن مأموريت دارند در سال 

است. بی مناسبت نيست که تاريخ اخير کشور ايران را با تاريخ کشور کره، 
                                                            

که اين کتاب  ١٩۶٠ه شد. در سال ساخت ١٩٧۶نکورد در سال ھواپيمای مافوق صوت ک -  ٨٤
سال  ١۶ی شاھنشاه تنظيم و چاپ شده سخنی از ھواپيما ھای مسافری مافوق صوت نيست، ول

  پيش از ساخته شدن چنين دستگاھی آنرا پيش بينی ميکنند. 



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------†Œƒ ---------------------> 
 

استفاده ھای اصل چھار که يکی ديگر از کشورھائی است که از کمک
ھا نزديک بود دو سال پس از زمانی که کمونيستکند، مقايسه نمائيم. می

مصدق به لب  کشور کره جنوبی را متصرف شوند، کشور ايران در زمان
که خوانندگان اين کتاب مستحضرند مردم کره پرتگاه کمونيسم رسيد. چنان

با کمک و سپس  آمريکاجنوبی وطن خود را تنھا بوسيله کشورھای متحده 
ھای زياد نجات دادند و ھا و ويرانیسازمان ملل متحد و به قيمت خونريزی

ی در ايران ما مھاجمين کمونيست را از کشور خويش بيرون کردند. ول
موفق شديم که با جنگی مختصر و تلفات قليل و ناچيز کشور خود را خالص 

 کنيم.
  

ٔ  جمله  ر تھران آثار ھنوز روی بعضی از ديوارھای عمارات شھ يانکی «   
ھا نگاشته بودند به چشم که در زمان مصدق کمونيست» برگرد به وطنت

که آورد که ھنگامییخورد. ديدن اين جمله کاريکاتوری را بخاطر من ممی
در نتيجه استمداد کشور لبنان به شھر بيروت آمده بودند در  آمريکاارتش 

ئی بود آمريکاباز ويری از يک سرئی چاپ شده و تصآمريکايکی از مجالت 
ٔ  که با قلم مو روی ديوار محل سکنای خويش در بيروت ھمين جمله   يانکی «                                                       

ئی در دوره آمريکاضد نوشت. اغلب شعارھای را می» برگرد به وطنت
ھا از                                             ً        مصدق بر عليه کارمندان اصل چھار بود زيرا طبعا  کمونيست

کارمندان اصل زمان اعضاء و ھای سودمند آنھا بيم داشتند. در آن فعاليت
چھار و خانواده آنھا با کمال شھامت در برابر اين تھديدات از فعاليت خويش 

  دست برنداشته و کار خويش را دنبال کردند.
  

مشاورين و متخصصين فنی اصل چھار در ايران از بدو کار خود تا امروز 
تاب از طرز اند. در فصول پيشين اين کھای بسيار مؤثری به ما کردهکمک
ای از موارد از انتقاد ھا نسبت به کشور خودم در پارهئیآمريکاتار رف

ا کند ام و در آينده نيز ھر جا ضرورت و حق مقام اقتضخودداری نکرده
  ھمين رويه را تعقيب خواھم کرد.

  
ای از حيث قوه ابتکار و طرز                                      ً    در ميان مديران اصل چھار در ايران طبعا  عده

ر زيردستان آنھا نيز ھمين تفاوت محسوس کمتر بوده و دعمل از سايرين 
اند. برگردانده آمريکاگشته است و از ھمين جھت چند تن از آنھا را به کشور 

ھا کمتر ھای اصل چھار نسبت به ساير طرحخی از طرحطور در برھمين
ای ھم بعلت آنکه خالف مصلحت بوده به مقام اجرا در دقت شده و پاره

ھای فته اصل چھار در ايران ما را در کوششر. اما رويھمنيامده است
             ً        آوريم متواليا  مساعدت آميزی که برای ايجاد ايران نوين به عمل میموفقيت

  ق آورده است.کرده و به شو
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به نظر من اين محبتی که در مردم عادی ايران نسبت به دستگاه اصل چھار 
ين بوده بلکه علت آن ابه وجود آمده بر عبث و بر سبيل تصادف نيست 

ھائی که بوسيله اين دستگاه به مرحله اجرا درآمده است که بسياری از طرح
ی و اساسی اصل چھار برای مردم منافع مستقيم داشته است. زيرا طرح اصل

برای اصالح و بھبود امور روستائی بوده و اين دستگاه ھمواره در اين 
داشت پيوسته و آموزشی و بھھای کشاورزی نکته مؤکد بوده است که طرح
ھای مردم روستا باشد. کسانی که از خانه خويش بايد ھدفشان رفع نيازمندی

پردازند گاھی گيری میخرده جا به انتقاد وگامی بيرون ننھاده و از ھمان
                                                         ً      اند که اقدامات اصل چھار در مردم عادی اثر نداشته و مستقيما  شامل گفته

مردم عادی در سراسر  که ای نظر من تجربه حال آنان نشده است. ولی به
  اند خالف اين گفتار را ثابت کرده است.کشور از اين دستگاه داشته

  
ھا و روستاھا منحصر نيست زيرا ما بايد ھای اصل چھار به امور ديهفعاليت
ھای آھنگ سازيم. طرحھای گوناگون عمرانی خود را با يکديگر ھمبرنامه

ات و مواصالت و حسن تنظيم مؤسسات نقل و ارتباط بزرگ آبياری و حمل و
توسعه  کند. بعالوهدواير دولتی ھر يک کمک مؤثری به کشاورزان ما می

امور صنعتی نيز برای روستائيان اين کشور اھميت اولين درجه دارد. زيرا 
با توسعه روزافزون کشاورزی بوسيله ماشين، عده کمتری از مردم روستا 

طور که پس از خواھند بود و ھمانرع مورد نياز برای امر کشت و ز
 ھزاران نفر کشاورز وارد کارھای آمريکامکانيزه شدن کشاورزی در

اند در ايران نيز خواه ناخواه ھمين ترتيب پيش خواھد آمد صنعتی شده
کند و تصميم قطعی ما بر وچون جمعيت ايران روز به روز افزايش پيدا می

ای جز صنعتی کردن ال ببريم چارهاد عادی را باآن است که سطح زندگی افر
آھنگ و ھمکشور نداريم و برنامه اصل چھار نيز بايد با ھمين ھدف سازگار 

 باشد.
  

 آمريکاگويند کشور افتم که میھا به خنده می        ً                  من غالبا  از استدالل کمونيست
 خواھد ممالک عقب افتاده را از صنعتی شدن مانع آيد تا ھمواره مطيعمی

ر وی باشند. ما در معامالت و ارتباطی که در طی مدت مديد با برداو فرمان
 آمريکاايم و برعکس ی را مشاھده نکردهايم ھرگز چنين کيفيتداشته آمريکا

 آمريکاای از آنھا با صنايع ھای گوناگون که پارهدر تھيه و اجرای طرح
ھا یئآمريکااست.  کنند با ما دستياری و مساعدت کرده       ً         مستقيما  رقابت می

قدر عقل معامالتی دارند که دوستان قوی و ثروتمند را مرجح بشمارند آن
اند که سودمندترين منبع بازرگانی آنھا ممالک ی دريافتهو اين نکته را بخوب

  ضعيف و عقب افتاده نيست بلکه کشورھای صنعتی و بسيار مترقی است.
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از مردم اھميت يرد و بسياری گھای فنی معموال بی سروصدا انجام میکمک
ھای فنی برای گويد کمککه ظريفی میکنند. چنانآن را کامال درک  نمی

ان مقاله واقع شود چندان جالب نظر نيست ولی برای اينکه متن اينکه عنو
دانند که متن از عنوان ھميشه تر است و ھمه میمقاله قرار گيرد مناسب

انگيزند و خبار ھيجانر پی خواندن امھمتر بوده است. گروھی از مردم د
ھمانطور که مبتاليان به افيون ھمواره در آرزوی به دست آوردن آنند آنھا 

برند و توانند زندگی کنند از اخبار محرک لذت میھيجان نمینيز که بی
تواند کرد. ھای فنی، غريزه کنجکاوی آنان را اقناع نمیخواندن اخبار کمک

سروصدا و عاری که در عين حال بیمھم اصل چھار مثال يکی از کارھای 
ين کتاب باشد اصالح فنی ادارات دولتی است. در فصل ھفتم ااز تظاھر می

ام. ای کردهھا اشاره      ٔ                                              درباره  تنظيم دفترچه ساده و مفيد راھنمای اداره ماليات
ھا شکايت کنند ولی اشخاصی که دوست دارند از وضع وصول ماليات

که انگيز نيست. در صورتیداشت زيرا ھيجانن را نخواھند حوصله قرائت آ
ار است که در ھای مھم فنی و بدون تظاھر اصل چھاين کار نمونه کمک
  اند.ھا برای ما انجام دادهبسياری از رشته

  
از لحاظ روانشناسی بعضی اوقات گرفتن از بخشيدن دشوارتر است و در 

اند گی استقالل يافتهرھا که به تازام که بعضی از کشوچند مورد متوجه شده
دانم که در دوره ھای خارجی بسيار حساسند. میدر اعتراف به دريافت کمک

ای نسبت به بيگانگان در نھاد ما ايجاد گرديده صدق حس تنفر کودکانهم
رفته تاريخ طوالنی و مستمر اين کشور در ما يک توسعه بود ولی رويھم

خی از کشورھا از آن رده است که برصدر و بلوغ فکری به وجود آو
مند نيستند. شايد بی جھت و تنھا برسبيل تصادف يا مجامله نباشد که بھره
اند و وقتی مسئله کمک خاورميانه لقب داده» ملت متشخص«رانيان را اي

توان کمک را با لطف کنم نشان داده باشيم که میخارجی پيش آيد تصور می
ت به مصرف رسانيد و از وشمندی و درايمنشی پذيرفت و با ھو بزرگ

  دھندگان قدرشناسی کرد.
  

اطر داشت که طرف از طرف ديگر به نظر من بايد در مسئله کمک به خ
 گيرنده و دھنده کيست؟

  
پدرم عده زيادی از متخصصين خارجی را استخدام کرده بود ولی پيوسته 

ه يک دستگاه کنند ککرد که آنھا در کارھائی کمک میبه آنھا گوشزد می
داری کامال ايرانی اجرای آن را به عھده دارد و ھرگز نبايد اين فکر را به ا

که شخص آنھا به ھر عنوان از مستشاری يا مديری خاطر خويش راه دھند 
  گردانند.ھای رسمی اداری ما را از پشت پرده میيکی از دستگاه
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ا ھرا به خارجیدر موارد بسيار نادری ھم که تصدی يکی از امور دولتی 
داد. کشيد که از آن خسته شده و آن ترتيب را تغيير میسپرد طولی نمیمی

در اين مسئله ھمان روش رضاشاه است که چون از امروز نيز رويه ما 
ايم بسط و توسعه زمان وی تاکنون مراحل متعدد ترقی و پيشرفت را پيموده

  يافته است.
  

ھم نسبت به کشور  ه گاھی خود مااصطالح معمولی (کشور عقب افتاده) ک
بريم ممکن است در اذھان ديگران درجه ترقی و پيشرفت خود به کار می

  را روشن نسازد و اثر غلطی بگذارد.کشور ما 
  

ھای کشور خويش ما مسئول مستقيم و منحصر به فرد ترقيات و پيشرفت
ی ھستيم و تعيين سرنوشت ما به دست خود ماست و برای من مايه خرسند

دانند که ينم، متخصصين فنی خارجی از اين نکته آگاھند و میبمیاست که 
          ً            شود منحصرا  و بدون ھيچ در میھر دستور و امری که در کشور ما صا

  استثناء حق ماست و به ھيچ مقامی جز خود ما تعلق ندارد.
  

با توجه به آنچه گفته شد به کمکی که مأمورين اصل چھار به ما در امر 
اند و در فصل نھم و يازدھم بدانھا اشاره مل آوردهو فرھنگ به ع کشاورزی

بھداشت عمومی پزشکان  کنيم. در قسمتشده با مسرت خاطر اعتراف می
و پرستاران اصل چھار با متخصصين ايرانی دست به دست ھم داده و 
وظيفه خود را با جديت و عالقه مخصوصی حتی در دورترين نقاط کشور 

  دھند.انجام می
  

گذرد که برای يک عده از مأمورين مقام داستانی به خاطرم می بمناسبت اين
ازه مترقی که سرگرم مبارزه با بيماری اصل چھار که در يکی از کشورھای ت

که موش وسيله انتقال شپش ناقل طاعون بودند پيش آمده است. از آنجائی
ه مردم ميکروب طاعون است مأمورين مزبور به نسبت به مقدار موشی ک

پرداختند ولی پس از چندی متوجه ای میدادند جايزها مرده تحويل میزنده ي
کند وش تقليل يابد روز به روز افزايش پيدا میشدند که بجای اينکه عده م

جويان به تربيت و پرورش موش مشغول و معلوم شد، چند نفر از استفاده
  کنند.گشته و از اين راه تازه کسب منفعت می

  
عمليات بھداشتی ھمواره با موفقيت ادامه داشته است  در کشور ايراناما 
احلی بحر خزر اصل چھار با که در مبارزه با ماالريا در نواحی سچنان

وزارت بھداری ايران چنان کمک مؤثری کرده است که از حيث رفع نقيصه 
ت کارگر سالم يك نحو انقالبی بوجود آمده است. زيرا تا چند سال پيش اکثري
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ن نواحی دچار ماالريای مزمن بودند و امروز اين بيماری در عظيم مردم آ
قدر افزايش داد بدنی و کارکرد افراد آنکن گشته و ميزان استعآن نقاط ريشه

يافته است که گرفتاری ناشی از کمبود کارگر سالم از ميان رفته و در عوض 
نھا را توان آينک میعده کارگران مورد احتياج آن نواحی افزونی گرفته و ا

  به کارھای صنعتی مختلف گماشت.
  

را که اين ھيئت  مواردی که در فوق برسبيل نمونه ذکر شد، تأثير کارھائی
دھد و اقدامات متنوع در ايران انجام داده است به حد کفايت نشان نمی

ديگری نيز انجام يافته است که ھر يک در حد خود با ارزش بوده است. 
بسط صنعت و اصالح وضع حمل و نقل و   اصل چھار درکه مثالچنان

يرانی را برای ارتباطات کشور با ما مساعدت نموده و صدھا نفر از افراد ا
ھای مخصوص به کشورھای خارج گسيل داشته تحصيل و مطالعه در رشته

و متجاوز از صد حلقه فيلم برای تعليم اصول اوليه عمليات کشاورزی و 
                     ً         در عموم مردم و مخصوصا  در ميان  نموده است که بھداشت عمومی تھيه

  روستائيان تأثير فراوان داشته است.
  

ه را روشن کرده ام که غرور ملى ملت ايران بسيار در فصول پيشين اين نکت
است ولی از لحاظ روانشناسی در نھاد آنھا نيز صفتی که جلوگير قدرشناسی 

و  ھای بدون قيد و شرط باشد، وجود ندارداز کمک
ھای اصل چھار يل داريم ميزان کمکدر حقيقت م

افزايش يابد، زيرا چنين افزايشی به صالح و نفع ھر 
 ھنده و گيرنده خواھد بود.دو طرف د

  
در ھنگام قدرشناسی از عمليات اصل چھار ميل دارم 
خوانندگان اين کتاب به خاطر بسپارند که در کناره 

تھران  ھای شامخ البرز در نزديکی ھای شھرکوه
ای به يادبود دکتر ھنری ج. بنت نخستين ادهستون س

رئيس اداره اصل چھار بر پا شده است که کار خود 
از ايران آغاز کرد و بتدريج دامنه آن در سراسر  را

گيتی وسعت يافت. دکتر بنت که در يکی از روزھای 
در اثر سانحه ھوائی نزديک  )٢۴٩٠( ١٣٣٠طوفانی و برفی آذرماه سال 

المللی چشم از جھان فروبست از جمله مردان واقعی بينين ستون فعلی ھم
منزله يکی از ام که مرگ او خود بهبود و من بارھا در اين فکر بوده

   ٨٥ھای پيوند ميان دو کشور ماست.حلقه
  

                                                            
٨٥  -)1951, 22December  – 1886, 14(December  Henry G. Bennett   
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ھای فنی سازمان ملل متحد در ايران نيز مايه تشويق و تحريض ما کمک
يران نيز مانند اصل چھار ملل متحد در اکار بوده است. برنامه سازمان در 

 ١٣٣٩ھای آن سازمان در جھان است و در سال ترين برنامهاز بزرگ
عده کارمندان آن در اين کشور از صد تن متجاوز بوده است.  )٢۴٩٩(

ھای مالی و رفته به پايه کمکھای سازمان ملل متحد رويھمميزان کمک
جديده برای رفع  کاربردن فنون صل چھار نرسيده است ولی در بهمادی ا

  ھای مردم ھمان عالقه و شور و توجه را داشته است.نيازمندی
  

ليت خود فعا يکی ديگر از وجوه شباھت اين دو برنامه آن است که از آغاز
که بيش از يک ، چناناندامور کشاورزی را بر ھر کار ديگر مقدم داشته

مربوط به  ران در کارھایتخصصين سازمان ملل متحد در ايچھارم از م
کشاورزی مانند حاصلخيزی زمين، تھيه آب، بھبود بذر و نباتات، توليد 
غالت و پنبه، دامپروری، توسعه محصوالت لبنی، جنگلبانی ، تھيه آمار و 
ترتيب فروش محصوالت کشاورزی مشغول بوده و ھر دو سازمان به 

د ازمان ملل متحاند سی توجه خاص مبذول داشتهفرھنگ و بھداشت عموم
در طرز امور فرھنگی ما مطالعات  سودمندی به عمل آورده و در تدوين  

ھای مفيدی نموده است و ھر سال در حدود ھای کارآموزی ما کمکبرنامه
ای از پنجاه جايزه تحصيلی در اختيار ما گذاشته است که بوسيله آن عده

  دازند.پرخارج به کسب علم و ھنر می ايرانيان در کشورھای
  

ھای آموزش و پرورش، قابله و پرستار، تجزيه مواد غذائی و تهدر رش
ھای بيماری که ھای ناقل ميکروبداروئی، مبارزه با ماالريا و تراخم و کرم

      ً                                                     مخصوصا  در نواحی جنوبی کشور وجود دارد از متخصصينی که سازمان 
طبق نيت ما ايم و ست استفاده شايان کردهملل به کشور ما اعزام داشته ا

آھنگ ساختن عملياتی که در توسعه و بھبود اقتصادی و موازنه و ھم در
ايم، کارشناسان اين سازمان برای تربيت کارمندان دفتری صنعتی آغاز کرده

سازی، و اداری و تھيه نيروی انسانی، احياء و توسعه صنايع کوچک، سفال
 شناسی، تجزيهمانی، ساختن ماشين آالت، زمينبافندگی منسوجات ريس

ھای معدنی، ساختن فوالد مواد معدنی و فلزات، مھندسی معدن، تراش سنگ
احداث و مرمت  و آھن، مخابرات راه آھن، آمارھای اقتصادی و اجتماعی،

  .اندھا با ما ھمکاری کردهشاھراه
  

اند و به اعزام شده                  ً                        اين متخصصين مخصوصا  در اثر تقاضای مخصوص ما 
ھای گوناگون صی آنھا نمودار برنامهھای تخصرشته نظر من تنوع کار و

داری است که ما برای عمران کشور طرح کرده و به موقع اجرا و دامنه
ھای          ً                                             ايم. ضمنا  بايد ناگفته نگذاشت که متخصصين سازمان در رشتهگذاشته
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ته به دولت و مؤسسات ھای دولتی يا وابسصنعتی و کشاورزی در دستگاه
  ند.مشغول کار ھستخصوصی وشخصی نيز 

  
ھای خارجی که به ما کمک قابل توجھی کرده است يکی ديگر از سازمان

ئی است که بطور اختصار (کر) ناميده آمريکاسازمان تعاونی امداد جھانی 
شود و در بيش از بيست و پنج کشور به فعاليت مشغول است. کمک می

ر يد کرمانشاه دلرزه شدکشور ايران از زمان وقوع زميناين سازمان به 
آغاز گرديد که مواد الزم و ضروری برای آسيب  )٢۴٩۶( ١٣٣۶سال 

ديدگان ارسال داشتند و از آن پس يک ھيئت دائمی در ايران مستقر ساختند 
که خدمات پرارزشی در مناطق روستائی که مورد توجه ويژه من است 

 انجام داده است.
  

ند آرد و واد غذائی مانھای اين سازمان بيشتر از طريق ارسال مکمک
شيرخشک و چيزھای ديگر برای کسانی است که درآمد آنھا اندک است، 

چھار و نيم ميليون کيلو آرد در ايران  )٢۴٩٩( ١٣٣٩که مثال در سال چنان
توزيع کردند که قسمت اعظم آن بوسيله مؤسسات خيريه کشور بين افراد 

فراھم ساختن  ای نيز برایهده است. اين سازمان در نظر دارد برنامتقسيم ش
  غذای دانشجويان طرح کند که اميدواريم بزودی به موقع اجرا گذاشته شود.

  
ای است که برای کمک افراد به ترين کارھای اين سازمان، برنامهاز تازه

ما ھای عمرانی يکديگر تھيه و تدوين کرده است که چون مکمل برنامه
در نقاط مختلف کشور ان آن است که است بسيار مغتنم است. نظر اين سازم

طور که از کتابخانه انبارھائی برای اسباب و ابزار ايجاد کند که مردم ھمان
کنند در اين مراکز نيز اسباب و آالت مورد لزوم را به عاريه کتاب عاريه می

  ببرند و پس از رفع حاجت بازگردانند.
  

 وات کشاورزی واز اين مراکز بيش از يکصد قسم  آالت و اددرھريک 
ھای جديد که در خود کشور به تناسب ھای سنگين مانند گاوآھنماشين

ھای ايران ساخته خواھد شد گرد خواھد آمد احتياجات و خصوصيات زمين
  ای مرتفع گردد.ھای کشاورزان با طريق سھل و سادهتا نيازمندی

  
که در ودی کتاب درسی مفيد و وسايل ديگر تحصيلی اين سازمان عده محد

ھای آموزش و پرورش مورد لزوم است به نقاط مختلف کشور برنامه
 ١٣٣٩لرزه شديد الر که در سال فرستاده و در مواقع اضطرار مانند زمين

اتفاق افتاد وسايل امدادی فوری به آن ناحيه رسانده و ھمين  )٢۴٩٩(
  ؤسسه در ايران گشته است.سرعت عمل موجب شھرت اين م
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برايت و ساير مقررات مربوط از طريق وجب قانون فولبم آمريکادولت 
ھای علمی و ھای مختلف علوم و فنون بما کمکمبادله اشخاص در رشته

  فنی کرده است.
  

ای که برای اجرای اين قانون مدون گشته است دانشمندان طبق برنامه
التحصيالن برای لمی و دبيران و فارغايرانی برای مطالعات و تحقيقات ع

اند و در مقابل رفته آمريکاوزش و پرورش به کشور ھای آمده روشمشاھ
ئی به ايران آمده و محيط آمريکاھا و دبيران و دانشجويان استادان دانشگاه

اند. انجمن فرھنگی ايران و ھای ما را تنوع و انبساط بخشيدهدانشگاه
 ھای فرھنگی سايرايران و فرانسه و سازمانانگليس و مؤسسه فرھنگی 

ھای مشابه برای مبادالت فرھنگی دارند و آزاد نيز برنامه کشورھای جھان
ھر يک برای تدريس زبان و نمايش مظاھر فرھنگی کشور خويش 

طلب مؤسساتی دارند که در واقع يک نوع کمک فرھنگی به جوانان دانش
   کشور ما است.

  
» رميانهئی خاوآمريکادوستداران «ھای باره فعاليتدر اوايل اين فصل در

ھائی که اين مؤسسه به محصلين ايرانی عازم کشورھای متحده نمائیو راھ
آورد ذکری رفته است. اين دانشجويان در ھنگام بازگشت به عمل می آمريکا

ھای اين موسسه برای معرفی و آشنائی با دواير به ايران نيز از راھنمائی
  کشور و تھيه وسايل زندگانی برخوردارند.استخدامی 

  
ھای کمک خارجی که به نحوی برای کشور و ملت ايران مهذکر تمام برنا

توان بر سبيل مثال سودمند بوده است در اين کتاب مقدور نيست و تنھا می
ای از متخصصين فنی خود را برای مساعدت از بنياد فورد نام برد که عده

انبھای ھای گراله سوم دراختيار ما گذاشته و طرحدر تنظيم برنامه ھفت س
ای و عمران روستائی و ترجمه دايرة ھای تعليمات حرفهدر رشتهديگری 

  .ئی به زبان فارسی به موقع اجرا نھاده استآمريکاالمعارف 
  

ھای مفيدی دولت اطريش نيز در توسعه تعليمات فنی در کشور ايران کمک
غربی نيز فرانسه و ايتاليا و سوئد و آلمانکرده و کشورھای بلژيک و 

ھای اند. گروهعمل آوردهه ھای مختلف بقيمتی در رشتهھای فنی ذیمکک
ای در کمک به پرورانهھای نوعئی و آلمانی نيز فعاليتآمريکاانگليسی و 

 اند.نابينايان اين کشور ابراز داشته
  

بسياری از امور مانند سازمان عمران خاورميانه دولت انگلستان نيز در 
تعاون روستائی و نگاھداری زمين  راضی و مراتع،آمار، جنگلبانی، حفظ ا
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و مبارزه با ملخ به ما راھنمائی ھای فنی نموده و بسياری از دول در مواقع 
ضرورت مانند زمين لرزه الر به کمک ما شتافته و وسايل آسايش افراد 

  اند.ديده را فراھم ساختهمصيبت
  

اعتباراتی در ت بازرگانی خصوصی خارجی نيز در موارد بسيار مؤسسا
قيمتی در رشته مخصوص خود ھای فنی ذیاختيار ما گذاشته و راھنمائی

  اند.به ما نموده
  

به مسکو کردم و مذاکرات  )٢۴٩۵( ١٣٣۵پس از مسافرتی که در سال 
قطاران وی به عمل آمد از ای که با آقای خروشچف و ساير ھمدوستانه
از بنادر  و الروبی يکی ھای محدودی برای مبارزه با ملخھا کمکروس

ايران در ساحل بحر خزر پذيرفتيم. با وصف سخنان ناروائی که از راديو 
شود در دل من برای یروسيه بر خالف رھبران و مؤسسات ايران پخش م

  ترين احساسات وجود دارد.مردم آن کشور بطور کلی مھربان
  

  
  

نکته را درک شايد مردم عادی کشور روسيه بھتر از طبقه حاکمه خود اين 
کنند که ھيچ کشوری که شيفته آزادی است حاضر نيست از حکومت یم

کمک قبول ھمسايه خود که عالئم و آثار امپرياليزم وی بارز و برمال است 
  کند.

  
قبال توضيح داده ام که سازمان پيمان مرکزی يکی از وسايل حفظ و حراست 

ی سازمان نکه جنبه نظامکشور ايران در مقابل چنين امپرياليزمی است. با آ
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تر تشريک مساعی در تأمين امنيت مھم است ولی ھدف آن با معنی وسيع
اق راه آھن ايران و المللی است. برای توضيح اين مطلب موضوع الحبين

گيرد مثال روشنی است. کسانی که از ترکيه که با دستياری سنتو انجام می
بروز جنگ  ند که در موقعدانرموز جنگ ھای عصر کنونی آگاھی دارند می

توان از کار انداخت و منھدم کرد و با اين وصف گونه راه آھن ھا را میاين
اعضاء پيمان سنتو را به ساختن بايد ديد چه موجبی کشور ايران و ساير 

آن مصمم ساخته است؟ پاسخ اين سئوال آن است که توجه و عالقه ما به 
يل جنگی و نبرد. اين مقدمات و وسا آبادانی و احياء کشور است نه به تھيه

ھا که در ھنگام مخاصمه از خرابی مصون و نکته درباره ارتباط شاھراه
شورھای عضو سازمان پيمان مرکزی کند. ولی کمأمون نيست نيز صدق می

دانند که احداث شاھراه نه تنھا يکی از عوامل پيشرفت امور اقتصادی می
ھای گوناگون پيشرفت جنبانط سلسلهاست بلکه وجود راه و وسايل ارتبا

ديگر است که ھدف و غايت منظور کليه کشورھای عضو پيمان مرکزی 
ھای سازمان پيمان مرکزی است. مثال ديگری که برای روشن ساختن ھدف

توان آورد مسئله ارتباطات مخابراتی بين کشورھای عضو است که می
برابر ديدگان  جغرافيائی در سازمان درصدد ايجاد آن است و اگر نقشه يا کره

ھای فرستنده و گيرنده ای را که با فواصل تواند دستگاهخواننده باشد، می
داث خواھد شد در نظر خويش مجسم چھل کيلومترى بين آنکارا وکراچی اح

سازد. البته بر صاحبان عقل سليم پوشيده نيست که يک چنين شبکه مفصلی 
يد در مقابل حمالت تمام خواھد رسبه ا )٢۵٠٠( ١٣۴٠که در اواخر سال 

نظامی پای برجا نخواھد ماند ولی در اين مورد نيز منظور ما تأمين سعادت 
ا را برای جنگ و ويرانی و انھدامی که ھو صلح آينده است و اين دستگاه

  سازيم.شود نمیاز آن ناشی می
  

بر اعضاء سازمان پيمان مرکزی پوشيده نيست که برخالف آرزوھا و 
مکن است جنگ جھانی درگيرد ولی ما ھرگز اجازه نخواھيم ويات ما باز ممن

  شود.ھای ما بداد که اين افکار شوم و بدبينانه سد راه پيشرفت و ترقی ملت
  

ھای مفيدی دولت اطريش نيز در توسعه تعليمات فنی در کشور ايران کمک
بی نيز غرکرده و کشورھای بلژيک و فرانسه و ايتاليا و سوئد و آلمان

ھای اند. گروهعمل آوردهه ھای مختلف بقيمتی در رشتهی فنی ذیھاکمک
ای در کمک به پرورانهنوعھای ئی و آلمانی نيز فعاليتآمريکاانگليسی و 

 اند.نابينايان اين کشور ابراز داشته
  

سازمان عمران خاورميانه دولت انگلستان نيز در بسياری از امور مانند 
و مراتع، تعاون روستائی و نگاھداری زمين ی، حفظ اراضی آمار، جنگلبان

مواقع و مبارزه با ملخ به ما راھنمائی ھای فنی نموده و بسياری از دول در 
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ضرورت مانند زمين لرزه الر به کمک ما شتافته و وسايل آسايش افراد 
  اند.ديده را فراھم ساختهمصيبت

  
راتی در د بسيار اعتبامؤسسات بازرگانی خصوصی خارجی نيز در موار

قيمتی در رشته مخصوص خود ھای فنی ذیاختيار ما گذاشته و راھنمائی
  اند.به ما نموده

  
به عقيده من مؤسسه علوم اتمی وابسته به سازمان پيمان مرکزی که نيروی 

کار برد نمودار آش             ً                                 اتم را منحصرا  برای منظورھای صلح طلبانه بکار می
 )٢۴٩٨( ١٣٣٨فکر و عقيده ما است. من اين مؤسسه را در اوايل سال 

 در دانشکده علوم دانشگاه تھران افتتاح کردم. لوازم و تجھيزات آن را
دولت انگليس فراھم ساخته است و استادان اين مؤسسه از دانشمندان 

کشورھای عضو انگليسی و ترک و پاکستانی و ايرانی ھستند و دانشجويان 
ساله کنند. اولين قسمت برنامه يکازمان پيمان مرکزی از آن استفاده میس

آن تدريس مواد مربوط به استفاده از تشعشع غير ثابت عناصر مختلف 
نامند. پس از پايان اين ست که بطور اختصار آن را راديو ايزوتوپ میا

ی که اند در مسائلبرنامه دانشجويان اطالعات و معلوماتی را که کسب کرده
کند به مقام عمل در کشورھای عضو سازمان پيمان مرکزی مورد پيدا می

با شود از لحاظ کيفيت آورند. دروسی که در اين مؤسسه تدريس میدرمی
شود يکسان تعليم داده می آمريکاآنچه در انگلستان و کشورھای متحده 

 است.
  

فت اين ت ترقی و پيشرراديو ايزوتوپ ممکن است از طرق متعدد موجبا
که درقسمت طب اگر بيمار مقدار قسمت از گيتی را فراھم آورد. چنان

ده ضرر است بنوشد، قسمت اعظم آن در غ       ُ                   مختصری ي د راديواکتيو که بی
ھای مخصوصی ھرگونه اختاللی شود و بوسيله آزمايشدرقی وی جمع می

کند. آسان میگردد و معالجه را که در غدد پيداشده باشد، معلوم می
طور اگر راديو ارسنيک را وارد بدن نمايند در ھرنقطه بدن حتی مغز ھمين

خص                                  ً   گردد و با اين وسيله نقطه ورم فورا  مشکه آماس کرده باشد جمع می
ھای سرطان ترين ذره ای از ريشهشود و ھنگام عمل جراحی اگر کوچکمی

گردد و نيز تمی معلوم میمانند در الياف آن باقی مانده باشد بوسيله آالت ا
ھای سرخ خون مورد راديو فسفور را ممکن است در معالجه افزايش سلول

  استفاده قرارداد.
  

ای که به توان مقدار رشوهدر قسمت کشاورزی بوسيله راديو ايزوتوپ می
گونه           ً                                        گردد دقيقا  معين و چگونگی جذب آن را معلوم نمود. ايننباتات وارد می
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ر اعضاء سازمان پيمان مرکزی درمسئله ر ايران و ساياطالعات به کشو
ه راديو طور بوسيلکند. ھميناستفاده از کود شيميائی کمک فراوانی می

ھای توان طرز تأثير دقيق مواد و داروھای دفع حشرات و علفايزوتوپ می
ھرزه را مشاھده نمود و حتی ممکن است با استفاده از راديواکتيويته 

ای ز زندگی و نقل و انتقال آنھا را از نقطهنشان کرد و طرحشرات موذی را 
ا با حشرات نری به نقطه ديگر مطالعه نمود و شايد بتوان حشرات ماده ر

ئی آمريکاگيری نمود. دانشمندان اند جفتکه بوسيله راديو اکتيو سالم شده
با به کار بردن اين وسيله برخی از حشرات موذی را در بعضی از نقاط 

  اند.بردهخود از ميان  کشور
  

استفاده از راديو ايزوتوپ در امور صنعتی و بازرگانی در کشورھای عضو 
که مثال بوسيله راديو زی تازه آغاز گرديده است. چنانسازمان پيمان مرک

ھای فلزی و ميزان ايزوتوپ ضخامت الواح بسيار نازک و قطر روکش
ر نقصی در لوم ساخت و اگ         ً   توان فورا  معھای فلزی را میفرسودگی تسمه

گری وجود داشته باشد، پيدا کرد. راديو ايزوتوپ را کاری و يا ريختهجوش
شخيص ميزان جريان آب و ساير مايعات و پيدا کردن رخنه توان برای تمی

ھا  و رودخانه و تعيين سدھا و لوله  و رسوب و جريان گل والی لنگرگاه
  رارداد.ورد استفاده قجريان متوالی مواد مختلف نفتی نيز م

  
طلبانه آن قدر وسيع و اطمينان بخش امکانات نيروی اتم برای مقاصد صلح

ان پيمان مرکزی ممکن است در ھر يک از کشورھای است که اعضاء سازم
خود مراکز راديو ايزوتوپ ديگری تأسيس نمايند و از مرکز تھران بيشتر 

  برای تحقيقات اساسی استفاده کنند.
  

آيد نطقه سازمان پيمان مرکزی به عمل میی فنی که در مھاھمکاری
ھای کمک رحمنحصر به استفاده از نيروی اتم نيست بلکه سازمان مزبور ط

                    ً                                     فنی مختلفی را مخصوصا  در کارھای کشاورزی و فرھنگی و بھداشت 
عمومی و امور مختلف ديگر مانند بازرگانی و جلب سياحان به مقام عمل 

بوسيله کمک کشورھای غربی عضو  ھااز اين طرحدرآورده است. بعضی 
و برای نظافت  آمريکاکه مثال سازمان به مرحله اجرا رسيده است. چنان

نفر مشاور اعزام ھای حيوانات در منطقه سازمان يکجلوگيری از بيماری
ھا سی و سه ھزينه تحصيلی برای دانشجويان اين منطقه داشته و انگليس

 اند.خواھند کرد اختصاص داده تحصيالت عاليهکه در رشته دامپزشکی 
  

که  ھای مختلف آنھائی بيشتر قابل توجه استبه نظر من در ميان اين طرح
برای اعضاء سازمان مجال ھمکاری و معاضدت با يکديگر را فراھم 
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سازد. مثال کشورمن با کمال ميل درخواست دولت ترکيه را پذيرفته و می
نھال پسته و دفع آفات آن تعليم در امر پرورش دو نفر از مطلعين ترک را 

اضا داده است. کشور ايران نيز برای اجرای طرحی ديگر از کشور ترکيه تق
بندی خشکبار را به ما بياموزد. ھمچنين نموده است که طريق علمی طبقه

کشور پاکستان آخرين طريقه فنی مبارزه با آفت سن را که به محصوالت 
  آموزد.ای عضو سازمان میکند به کشورھخسارت بسيار وارد می

  
اميدوارم روزی که کشورھای خاورميانه عضو سازمان پيمان مرکزی به 

گونه ھمکاری افزايش بايد و ھمين بلوغ کامل علمی و فنی برسند اينمرحله 
  معاضدت اجتھاد علمی و رشد غنی آنھا را تسريع کند.

  
ازمان پيمان صلح و سلم، س ھای مربوط بهگذشته از اين مقاصد و برنامه

مرکزی بيشتر نسبت به مسئله دفاع توجه مستقيم دارد. ما از بيان اين 
کنيم بلکه اين نکته را مايه مباھات گونه شرمساری نمیحقيقت احساس ھيچ

ايم. سازمان ما دانيم که در راه آزادی دست به دست يکديگر دادهخود می
را که در تأمين و ھائی فعاليت در سازمان ملل متحد به ثبت رسيده و

رسانيم و حتی پشتيبانی از صلح داريم به اطالع آن سازمان و جھانيان می
اند که پيدا کردن دليلی بر اينکه مونيست ما ھم تازه متوجه شدهدوستان ک

ای نظامی و تجاوزکارانه و موجب تھديد صلح سازمان پيمان مرکزی توطئه
  ر دشوار است.و آرامش خاورميانه است بسيا

  
بموجب دستور عمومی شورای عالی سازمان پيمان مرکزی، امور مربوط 

عی محول شده است. سازمان اول گروه به دفاع و امنيت به سه سازمان فر
       ً    متواليا  در  )٢۴٩٨( ١٣٣٨نمايندگان دائمی نظامی است که ازاواخر سال 

 رتبهگان عالیآنکارا مشغول انجام وظيفه بوده است. اين گروه از نمايند
ارتشی کليه کشورھای عضو سازمان پيمان مرکزی و کشورھای متحده 

نظامی کشورھای عضو سازمان  ھایتشکيل گرديده است و طرح آمريکا
                  ً             ھائی را که متواليا  بوسيله ھيئت دھد و نقشهرامورد رسيدگی دقيق قرارمی

نمايد. یشود مطالعه و بررسی مھای نظامی تھيه و تنظيم میمشترک طرح
که اطالع دارم در تاريخ کشورھای عضو سازمان پيمان مرکزی نجائیتا آ

اکنون برای ھمکاری نزديک و مستمر ای است که تاين گروه نخستين دسته
دومين  جمعی در اين منطقه تشکيل يافته است.در امر دفاع و امنيت دسته

باشد ت میسازمان فرعی سازمان پيمان مرکزی که مربوط به دفاع و امني
مان کميته ضد خرابکاری است. من به بعضی از عمليات عجيب و ساز

ام ورميانه پيش آمده اشاره ای کردهای که در جنگ راديوئی در خابدانديشانه
و اين سازمان فرعی مقابله با اين عمليات تخريبی و نظائر آن را نيز وجھه 

 ميته ارتباطاتدھد. سازمان فرعی سوم عبارت از کھمت خويش قرار می
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باشد که وسايل مؤثر و سريعی برای مبادله اطالعات بين کشورھای می
امنيت منطقه در اختيار اعضاء قرار عضو سازمان در مسائل مربوط به 

  دھد.می
  

با آنکه سازمان پيمان مرکزی مانند سازمان پيمان اتالنتيك شمالی پيشرفت 
ير قابل ر طی دوسال اخ             ً  ھای آن مخصوصا  دنکرده است ولی باز پيشرفت

ھای آن از سازمان توجه بوده است و در بعضی از موارد دامنه فعاليت
که در پيشرفت بيشتر وسعت داشته است، چنانپيمان اتالنتيک شمالی 

ھای آھنگی نموده و با اجرای برنامهاقتصادی کشورھای اين منطفه ايجاد ھم
يافته و  ای عملی توفيقھھمکاری فنی و علمی به حل بسياری از دشواری

ھای ترقيات ذوق و استعداد فنی مردم اين سرزمين را پرورش داده و پايه
حکامی ديگر بخشيده است و در مسائل مربوط به امنيت سريع آينده را است

ھا از اصول ھای مداوم تخريبی که به زعم کمونيستبرای مقابله با کوشش
تھيه و تنظيم  ھای دقيقیطرحرود به شمار می» آميزھمزيستی مسالمت«

طور برای مقاومت در برابر تجاوزات علنی و احتمالی نموده است. ھمين
ای از آنھا را ھای مفصلی تھيه نموده و پارهش گيتی طرحنسبت به اين بخ

در مانورھای متعدد نظامی زمينی و دريائی و ھوائی مورد آزمايش قرار 
 داده است.

  
رينات نظامی، کشورھای عضو ھای ستاد و تمدر قسمت تصميمات و نقشه

 آھنگی دارند و مانند دوستان و برادرانیسازمان بطور کلی، با يکديگر ھم
ای که صلح را به که ھمه شيفته آزادی ھستند و از ھر دسيسه و توطئه

  کنند.خطر اندازد بيزاری دارند کار می
  

ه ای شايانی کردھدرطی چند سال اخير نيروی نظامی کشور ايران پيشرفت
و بنيه جنگی سربازان چندين برابر شده و سرعت عمل و قابليت آنھا 

به تعليم و تربيت در ارتش اھميت بسيار بمراتب افزايش يافته است. ما 
دھيم و بسياری از افراد روستائی که به خدمت ارتش وارد شده و سواد می

لوماتی دمت خود با معاند در پايان خای آشنا نبودهنداشته و به ھيچ حرفه
که در زندگانی عصر امروز در محيط دموکراسی مورد نياز آنھا است خارج 

  اند.شده
  

منظور آگاھی و آشنائی مردم از طرز کار ارتش در سراسر کشور       ً   اخيرا  با
ايم و ھزاران خانواده مردم را به بازديد و مشاھده مراکز نظامی دعوت کرده

اند و نتيجه اين عمل آموزش ديده ھنگام تعليم وايرانی فرزندان خود را در 
  بخش بوده است.بسيار رضايت
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اط نزديك دارد برای بسط نظم و امنيت سازمان ژاندارمری که با ارتش ارتب
در نواحی روستا تشکيل يافته است. اين سازمان در زمان پدرم برای 

د و امروز استقرار نظم در نقاط مختلف کشور خدمات پرارزشی را انجام دا
ھزار افسر و سی ھزار ژاندارم تشکيل پيدا کرده و وئی است که از يکنير

ين کشور مستقر و در معابر کوھستانی نقطه دوردست ا ٢٠٠٠در بيش از 
ھا و ساير نواحی بعيد و دور از يکديگر ايستگاه دارد که نقاط تقاطع جاده

اين  وظيفه ھستند. در ھرکدام، از شش تا ھيجده نفر ژاندارم مشغول انجام
ھا در واقع مجری قانون و نگاھبان انتظامات در سراسر کشورند و ژاندارم

تعقيب راھزنان وقاچاقچيان و قاتلين و فراريان از وظائف آنھا حراست و 
خدمت نظام وظيفه و ساير بزھکاران و اجرای احکام دادگستری مانند 

کشت قبيل جلوگيری بازداشت و نظائر آن است و وظائف ديگری نيز از 
خشخاش و نظارت در کوچ ايالت به آنھا محول است. حوزه مأموريت 

از کليه ايران است که سه چھارم جمعيت           ً           ھا تقريبا  ھشتاد درصدژاندارم
کنند. سازمان ژاندارمری شبکه بيست ميليونی اين کشور در آن زندگانی می

ر خود ای ثابت و سياھراديوئی مجھزی در اختيار دارد که بوسيله ايستگاه
سازد و ھم اکنون بين تھران و دورترين نقاط کشور ارتباط سريع برقرار می

اين افراد با اسلحه سبک و ساير تجھيزات ضروری مشغول مجھز ساختن 
  مانند ھليکوپتر و غير آن ھستيم.

  
ژاندارمری رابط مستقيم بين روستائيان و دولت مرکزی است و به ھمين 

گويند کند که میبانزد است مصداق پيدا میر ميان مردم زجھت سخنی که د
ژاندارم صالح عالمت دولت صالح و ژاندارم فاسد مظھر دولت فاسد «

خوشبختانه اکثر افسران و افراد ژاندارمری مردمانی شجاع و ». است
ارند و از ھمين جھت ميل دارم کسانی که از گوشه خانه خود بيرون درست ک

گردد ماھی چند با اين مأموران در یجوئی مبه عيبنرفته و زبانشان 
ھای دوردست زندگی کنند و چيزی از وظيفه شناسی دشوار آنھا ايستگاه

        ً                        ھا غالبا  از مقام خود سوءاستفاده دستگيرشان شود. البته درگذشته ژاندارم
ھای مخصوصی کردند و حتی پدرم با وجود اقدامات شديد و سختگيریمی

ی که در اين دستگاه راه يافته بود توفيق رف ساختن فسادکه داشت در برط
خورد به اين قطعی پيدا نکرد. رضاشاه که ھيچگاه با آسانی فريب نمی

حقيقت آگاه بود. ياد دارم روزی پدرم باتفاق چند نفر از وزيران از 
ھا ھا دستکرد و در يکی از اين ايستگاهھای ژاندارمری سرکشی میستگاهاي

ھايتان مواظب جيب«به ھمراھان خود گفت  ب خود گذاشت ورا روی جي
از آن تاريخ به بعد و مخصوصا در دوسال اخير در طرز رفتار و ». باشيد

ھای واقعی و محسوس به عمل حسن عمل مأمورين ژاندارمری پيشرفت
امروز خدمات اين مأموران مورد قدرشناسی مردم نقاط مختلف ايران  آمده و

کند به دو طريق مبارزه احتماال بروز می ا با فسادی کهواقع شده است. م



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------‡‚‰ ---------------------> 
 

کنيم: يعنی ھم دستگاه ژاندارمری را از داخل مورد بازرسی دقيق قرار می
ی دھيم و ھم به شکايات مردم بوسيله دستگاه دولت و سازمان بازرسمی

 کنيم.شاھنشاھی رسيدگی کامل می
  

ته است سھم مھمی داش مسئله تقسيم امالک نيز در کمک به بھبود اوضاع
داد ناشی زيرا ھرگونه فساد و نادرستی که در سابق در ژاندارمری رخ می

آوردند از آن بود که مالکين بزرگ اين مأموران را تحت سلطه خود در می
  ند.دادو به تعديات خود ادامه می

  
امروز ژاندارمری بتدريج در حسن سلوک و خدمت به مردم و مواظبت در 

کنند ی که در ناحيه مأموريت آنھا زندگی میومی برای کسانبھداشت عم
ھا و                              ً                      سرمشق واقع شده است ومن مخصوصا  مايلم که مردم شھرستان

ھائی را که در آيند پيشرفتخارجيانی که برای سياحت به اين سرزمين می
ن سازمان پيدا شده مشاھده کنند و اين مأموران را در سر خدمت و ھنگام اي

  گرند.ف از نزديک بنانجام وظاي
  

کشور ما گذشته از نيروی زمينی دارای يک نيروی دريائی مختصری است 
کند کند. ھيچکس دعوی نمیکه در بحر خزر و خليج فارس انجام وظيفه می

ريائی بعضی از کشورھای درجه دوم که نيروی دريائی ما حتی با نيروی د
و سواحل ايران  گيتی قابل مقايسه است. ولی ھمين نيرو در محافظت

جلوگيری از دزدی دريائی و قاچاق و رساندن کمک به دريانوردانی که 
دھد و اگر روزی برخالف ميل شوند، خدمت مؤثری انجام میدچار خطر می

تواند با نيروی نيرو می ھای کوچکی بشويم اينخويش دچار مخمصه جنگ
 . بايد ناگفتهدريائی دوستان متفق ما کمک و ھمکاری مؤثری به عمل آورد

ترين کشور مسلط بر خليج فارس است نگذاشت که چون کشور ايران بزرگ
      ً                               ً              طبعا  بايد نيروی دريائی خود را سريعا  تقويت نمائيم.

  
رای پشتيبانی کشور ما، نيز دارای نيروی ھوائی کوچکی است که بيشتر ب

 از نيروی زمينی ما در عمليات جنگی که دامنه آن محدود باشد به وجود
طی چند سال اخير سطح تعليمات نيروھای ھوائی و دريائی  آمده است. در

ھای جنگنده ما در ما ترقيات زياد کرده است و ھنر و مھارت خلبانان جت
ه است. در عين ھای مختلفی در ناظرين متخصص تأثير عميقی داشتنمايش

که  دھدحال کسی جز مردم رياکار ھرگز اين تصور را در ذھن خود راه نمی
ئی و در واقع تمام سازمان ارتش ما قدرت آن را دارد که در نيروی ھوا

                               ً     ای برآيد. نيروی ھوائی ما مخصوصا  بيش مقام تھديد دولت بزرگ ھمسايه
  داد.از حد ضعيف و کوچک است و بايد آن را بسيار توسعه 



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------‡‚Š ---------------------> 
 

در بسياری از اصالحاتی که در نيروی مسلح ايران به عمل آمده ما مرھون 
يك ھيئت کوچک  )٢۴٨١( ١٣٢١ستيم. از سال ھا ھئیآمريکاکمك 
ھائی کردند و در سال ئی در اداره سازمان ژاندارمری به ما راھنمائیآمريکا
ئی در ايران آمريکايک ھيئت کامل مستشاری نظامی  )٢۴٨٩( ١٣٢٩

قيمتی در مورد سازمان و تعليمات ارتش ھای ذیمستقر گرديد که راھنمائی
 ھمين ھيئت به دريافت تدارکات و سازوبرگ نظامی اند و بوسيلهبه ما نموده

طريق قسمتی ازمشکالت مالی ما که ھر ملت بالعوض نائل آمديم و بدين
تازه مترقی بدان روبرو است تخفيف يافت. بعالوه از آغاز کار برای طرفين 

 ھا در ايران فقط وظيفه مشورتی دارند و در عملياتئیآمريکامسلم بود که 
 ای نخواھند داشت.گونه مداخلهنظامی ما ھيچ

  
بدون شک ما را موفق ساخت که بر حسن انتظام  يکاآمررچند کمک ھ

نيروھای مسلح محدود خود بيافزائيم و امنيت کشور و مردم آن را تأمين 
ھای نظامی کنيم ولی به نظرمن بايد فوايد غيرمستقيمی را نيز که از کمک

و  آمريکاھر حال يعنی با کمک  داشت، زيرا دربه دست آورديم به خاطر 
ايم که يک نيروی دولت برای حفظ خود ناگزير بودهبدون مساعدت آن 

به ما  آمريکانظامی کافی دراختيار داشته باشيم و بنابراين کمک نظامی 
مجال داد که قسمت اعظم از درآمد خود را برای ايجاد ساير لوازم امنيت 

که مثال بدون کمک صرف کنيم. چنان نھا اشاره شدهکه در فصول پيشين به آ
قدرت نداشتيم که يک پنجم از بودجه کل کشور را به مصرف  اآمريکنظامی 

  امور فرھنگی برسانيم.
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بطور مستقيم و غيرمستقيم  آمريکاھای نظامی و غيرنظامی چون کمک
ه از منافع مھمی به کشور ايران عايد ساخته است اميدوارم اگر اظھارکنم ک

لغ بسيار کم و در اختيار کشورھای مختلف گذاشته مب آمريکاکه  ھائیکمک
  ناچيزی به ما رسيده است حمل بر ناسپاسی نشود.

  
که در اين موضوع توضيحات بيشتری بدھم بايد به اھميت پيش از آن

الجيشی کشور ايران اشاره کنم و چون متجاوزين بالقوه از آنچه در سوق
  ام.ای را فاش نکردهبنابراين راز نھفته کامال آگاھند صدد ذکر آن ھستم

  
قول يکی از ظرفا در عصر حاضر تمام کشورھای گيتی اھميت به 
که مثال الجيشی دارند و اين لطيفه بسيار به حقيقت نزديک است. چنانسوق

                      ً                                     قاره استراليا که ظاھرا  دوردست واقع شده با سھولت مورد اصابت 
ھای ن کيفيت ھم درباره موشکگيرد و ھميمیھای روسی قرار موشک

ھا يگر صادق است. از آن گذشته در عصر اتم، موشکھدايت شونده طرف د
ھا و اقمار مصنوعی ھم ھا و زيردريائیو ھواپيماھای دورپرواز و کشتی

  ِ          گرد  خانه بر الجيشی پيدا خواھند کرد و ھم مانند ولگردان دورهوضع سوق
صحيح آنھا دشوار است. ھرچند  دا کردن نشانیدوش خواھند بود که پي

شان کنند باز وضعکنند میيک مدار معين حرکت میاقمار مصنوعی در 
شمار ای از اين جھان در قرون و اعصار بیمانند کشورھائی که در گوشه

  اند ثابت و پای برجا نيست.بر پشت خاک قرار و آرام گرفته
  

يوسته محل تقاطع کشور ايران پ به ھرحال از نظر حقيقت جغرافيائی،
ی بوده و اين کيفيت امروز از ھمه وقت الجيشھای بازرگانی و سوقراه

تر است زيرا اين بر سبيل تصادف نبوده است که در آشکارتر و محسوس
ھای زمينی از باختر به خاور دور بوسيله کاروان انجام ادواری که مسافرت

ب گيتی را به ھم ريشم شرق و غرگرفت و طريق معروف به شاھراه ابمی
گذشتند و امروز نيز خطوط ر ايران میھا از کشوکرد کاروانمتصل می

          ً               کنند غالبا  از تھران عبور ھای جھان را به يکديگر وصل میھوائی که قاره
  کنند.می
  

ھای مھم که از خاورميانه به عمل در طی ادوار تاريخی اکثر لشکرکشی
ثار مستقيم آن متوجه کشور من بوده از شده و يا آآمده است يا از ايران آغ

الجيشی اگر کشور ايران نيز ازلحاظ جغرافيائی و وضع سوق است و امروز
ايم و چون را مرکز سازمان پيمان مرکزی بخوانيم سخنی به گزاف نگفته

ھای پيمان اتالنتيک شمالی و پيمان سازمان پيمان مرکزی در وسط سازمان
ت بنابراين کشور من نقطه اتکاء و محور قرار گرفته اسجنوب شرقی آسيا 
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ھای اگر کشور ايران از پا درآيد جناحآيد. ھا به شمار مین سازماناصلی اي
سازمان پيمان اتالنتيک شمالی و سازمان پيمان جنوب شرقی آسيا و ساير 

گيرد و بديھی کشورھای عضو سازمان پيمان مرکزی مورد تھديد قرار می
ن از جانب شمال و يا از جھت ديگری که از شمال اگر کشور ايرااست که 

دستور گرفته باشد مورد حمله و تجاوز قرار گيرد و از آن جلوگيری نشود 
ھای گرم و مناطق برای متجاوزين غنيمت عظيمی خواھد بود و بنادر آب

خيز و ساير منابع سرشار کشور ايران مورد تسلط ناقضين صلح نفت
 راه برای آنھا بازخواھد شد تا نيروھای خود را شود وواقع میالمللی بين

بشکل گازانبر از يک طرف به شبه جزيره عربستان و از طرف ديگر از 
طريق ترعه سوئز به قاره افريقا گسيل دارند و اين فوائد برای کسانی که 

جاد ای که داريم به استقرار يا ايزنند ولی بنا به تجربهاتصاال دم از صلح می
اما اگر به  .معتقد نيستند بسيار فريبنده و اغوا کننده است صلح جھانی

قضيه از جھت ديگر بنگريم بايد ناگفته نماند که ھرچند کشور ايران نقطه 
ھای پيمان اتالنتيک شمالی و پيمان مرکزی و پيمان جنوب اتکاء سازمان

اط بين آنھا شرقی آسيا به شمار آمده است ولی در عين حال در رشته ارتب
طرف کشوری از يکھا است و علت آن اين است که ما ترين حلقهعيفض

دارای افتخارات درخشان تاريخی ھستيم که از وحدت ملی و ثبات برخوردار 
ايم از خطرات تجاوز کمونيزم است و از تجربيات مستقيمی که برگرفته

ی ما                                           ً           آگاھيم ولی از طرف ديگر نيروی مسلح و مخصوصا  نيروی ھوائ
 و تجھيزات بسيار جديد را ندارد. ضعيف است

  
ترين روابط را با آن کشور عراق را که ميل داريم صميمی در اين مورد

گيرم. جمعيت کشور عراق در کشور داشته باشيم، برای مقايسه در نظر می
حدود يک چھارم نفوس ايران است ومساحت آن کشور مساوی با يک پنجم 

ی ھوائی آن کشور به مراتب قويتر اين وصف نيرو خاک اين کشور است. با
ی ما است زيرا نيروی ھوائی عراق مجھز به تازه ترين از نيروی ھوائ

توانند بر ھواپيماھای ما که از ھای جنگنده است که به آسانی میجت
ھای بمب ئی است برتری يابند و ھمچنين دارای جتآمريکاھای سابق نمونه

   داريم.است که ما ن افکن جديد
  

رفته از نيروی مسلح ما مجھزتر ن گذشته نيروھای مسلح عراق رويھماز آ
به آن کشور تجھيزات جنگی  ھای انگلستان و روسيهدولتاست زيرا 

دھند و حال آنکه از پايان جنگ دوم جھانی اکثر وسايل  و تجھيزات می
ه به ما فراھم شده است. ھرچند نسبت به آنچ آمريکانظامی ما مستقيما از 

است سپاسگزاری بسيار داريم ولی بايد از اظھار اين حقيقت نگذشت  سيدهر
آزاد را در اين ناحيه مھم گيتی مرتفع  و جھان ما ھا احتياجاتکه اين کمک

  نمايد.نمی
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در واقع بايد از اين ھم فراتر رفته و تأکيد کنم که ھرچند کشور من يکی از 
بوده است ولی  آمريکا ظامیتصادی و نکنندگان مھم کمک فنی و اقدريافت

به بعضی از کشورھا کرده است  آمريکاھائی که ھا را با کمکاگر اين کمک
  ھای عجيبی مشاھده خواھيم کرد.مقايسه کنيد تفاوت

  
که  آمريکادر اين مورد جای بحث علنی و آشکار نيست زيرا رويه دولت 

مختلف ھای ظامی کشورھای نقابل تصديق ھم ھست اين است که ارقام کمک
کنم از خالل يک را جزو اطالعات محرمانه محسوب دارد. اما تصور می
و مأموران  آمريکابيان اجمالی حقايق روشن گردد و البته اعضای کنگره 

  توانند صحت و سقم آن را مورد رسيدگی قرار دھند.ئی میآمريکا
  

و تھيه شده  آمريکاطبق آماری که از عطايا و اعتبارات خارجی کشور 
 آمريکاھای مستقيم غيرنظامی جود است از پايان جنگ دوم جھانی کمکمو

ھای آن دولت به ايران بوده است. به اتحاد شوروی بيش از ميزان کمک
به روسيه  آمريکاھائی ھم که دانيم که کار دنيا برعکس است و کمکمی

پا     ً    ريبا  از کرده بالفاصله پس از پايان جنگ و ھنگامی بود که روسيه تق
نيز تيره نشده بود ولی امروز که  آمريکارآمده و روابط سياسی وی با د

گذرد بنظر ما عجيب است که ايران که از متفقين ھا از پايان جنگ میسال
ھا به جھان آزاد است در طی اين مدت کمتر از روس و آمريکابا وفای 

 دريافت کمک نائل شده باشد.
  

ی اين مدت به کشور کمونيستی در ط آمريکاه ھائی ککمکاز آن گذشته 
يوگوسالوی نموده بيش از دو برابر ميزان کمک به ايران است و در مورد 

ھای نظامی قابل با کمک آمريکاھای غيرنظامی کشور يوگوسالوی کمک
فاش نکرده  آمريکاتوجھی توأم بوده است که ارقام آن را کشورھای متحده 

تصديق کنند که کشور ئی من آمريکا کنم دوستانت و تصور میاس
ھای نظامی يوگوسالوى از زمان جنگ تا حال بمراتب بيش ازما از کمک

به  آمريکاوجه اعتراضی به کمک من بھيچ برخوردار شده است. آمريکا
 آمريکاانگيز نيست که ميزان کمک کشور يوگوسالوی ندارم ولی آيا شگفت

ی باشد که به ھائيش از کمکستی يوگوسالوی بمراتب ببه کشور کموني
  ٨٦  ايران شده است؟

  

                                                            
 ٢٠١٩تا  ١٩٧٩آمريکا به ھمه کشور ھايی که کمک ھای مھم کرد را در بين سال ھای  -  ٨٦

شامل حال  (حتا) اين تجزيهھاتا  سالویوگيا نابود کرد (ايران، سوريه، عراق) يا تجزيه کرد يو
   روسيه ھم شد.
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جای آن است که يک کشور ديگر که در صف کشورھای جھان آزاد قرار 
گرفته است مورد مقايسه قرار گيرد و آن کشور تايوان است که از پايان 

ھای کمک آمريکاجنگ دوم جھانی تاکنون چھار برابر بيش از ايران از 
توان ارقامی اين مورد نمیو با آنکه در ظامی دريافت داشته است غيرن

ئی تصديق خواھند کرد که در آمريکامنتشر ساخت ولی مقامات مسئول 
ھای به تايوان نيز بمراتب بيش از کمک آمريکاھای نظامی ھمين مدت کمک

  ٨٧نظامی به کشور ايران بوده است.
  

 الجيشی است ولیميت سوقبدون شک کشور تايوان در خاوردور دارای اھ
الجيشی کشور ما در خاورميانه از تايوان کمتر اھميت سوقبه عقيده من 

  نيست.
  

                                                     ً      گويم کشورھای تايوان و يوگوسالوی و حتی کشور روسيه لزوما  بايد نمی
 آمريکائی کمتر برخوردار شوند، بلکه من به رھبران آمريکاھای از کمک

 فاع جھان آزادای که کشور ايران در دکنم که نسبت به وظيفهپيشنھاد می
دارد بيشتر مطالعه و تأمل کنند، و به نظر من نتيجه مطالعات آنھا چيزی 
جز آن نخواھد بود که کشور ايران بايد از حيث دريافت کمک در رديف اول 

  قرار گيرد.
  

به ايران و ساير اعضای سازمان پيمان  آمريکاھای اما افزايش کمک
ھا است. مدت نيت اين ناحيهاز طرق تقويت صلح و ام مرکزی تنھا يکی

ايم که بايد کشورھای غرب بوسيله است که به اين فکر عادت کرده
ھا جلوگيری به عمل ھای اتمی و غير اتمی خود از تجاوز کمونيستسالح

بايد يک آورند ولی به عقيده من بايد اين نکته نيز برای ما مسلم باشد که 
ٔ           وسيله  جلوگيری م و موثر بودن به وجود آيد، خصوص نيز در خاورميانه     

اين وسيله بسته به نيرو و حدود توانائی آن است که اگر با طريق صحيح 
  ايجاد شود بدون شک موفق خواھد بود.

  
جا ذکر ن منظور سه اقدام فوری را بطور اختصار در اينبرای اجرای اي

  کنم.می
  

مرکزی  به عضويت رسمی سازمان پيمان آمريکااول آنکه کشورھای متحده 
ام و بنظر من من مدتی است که از اين موضوع پشتيبانی کرده درآيد.
                  ً    وجود ندارد، مخصوصا  که  آمريکاگونه دليل موجھی برای خودداری ھيچ

                                                            
ميزان کمک ھای نظامی و مادی بدون بازگشت که به دولت اسراييل شده است از ھمه  شايد -  ٨٧

  کشور ھای دنيا بيشتر است. 
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ھای اصلی سازمان پيمان مرکزی در تمام کميته آمريکاکشورھای متحده 
و  امه پيشرفت و امنيت غيرنظامیعضويت دارد. دوم آنکه بايد کليه برن

ان پيمان مرکزی توسعه يابد. به عقيده من اگر اعضاء غربی نظامی سازم
سازمان پيمان مرکزی با وصف تعھدات ديگری که دارند، تعھدات مالی خود 

  را نسبت به سازمان بيافزايند به نفع خود آنھا و جھان آزاد خواھد بود.
  

ست بايد         ً              که سابقا  نيز ذکر شده انانسوم آنکه سازمان پيمان مرکزی چ
ی فراھم آورد که از گروه نمايندگان دائمی نظامی خود يک فرماندھی ترتيب

 حقيقی واحد که نماينده کليه کشورھای عضو سازمان باشد ايجاد نمايد.
  

جنگ جھانی سوم ممکن است در خاورميانه آغاز شود و کسانی ھم ممکن 
رخ دھد  الجيشی ايراناين جنگ در کشور سوقاست ميل داشته باشند که 

ايد از بروز جنگ جديد جھانی چه در اين کشور و چه در ساير نقاط اما ب
ھا و آثار مارکس ھا از افراد کمونيست نوشتهجلوگيری کرد. امروز ميليون

نمايند که به عقيده آنھا و انگلس و لنين را بنحوی مطالعه و قرائت می
ست ر افراد کمونيناپذير است ولی سايونيستی اجتنابجنگ با جھان غيرکم

اند که علوم و فنون جديد و وجود کم و بيش به اين نکته متوجه شده
گذاران کمونيست ھای بنيانھای اتمی عقايد حزبی و افکار و فرضيهسالح

  الشعاع خويش قرار داده است.را تحت
  

قدم که وی کمتر از با اطالعاتی که من درباره آقای خروشچف دارم معت
ھا و افکار غيرقابل انعطاف مارکس است يهخود اسير فرض مسلکانساير ھم

و حتی اگر دوران خروشچف موقتی باشد (زيرا پيشوايان مکتب مارکس 
اند) باز در کشور اتحاد ھم مانند ساير افراد بشر در معرض فنا قرار گرفته

در حال نمو و فعاليت جماھير شوروی عوامل عميقتری برای ايجاد صلح 
شوند و مردم کارتر میسال به سال محافظهھا ن گفت روستوااست و می

شناسان و رانندگان اتوبوس و آن کشور اعم از کارمندان دولت و ميکرب
معماران روسی دارای ھمان آرزوھائی ھستند که ھمکاران و ھمقطاران 

پرورانند. عقايد میآنھا در ساير کشورھای غير کمونيست در مخيله خويش 
بتدريج به ش از پيش قابليت انعطاف يافته و مندان روسی بيمحققين و دانش

ھای اند که ممکن است دشمن واقعی آنھا دولتاين حقيقت متوجه گشته
اند نباشد بلکه آن غول دار که مورد حمله و دشنام آنھا واقع شدهسرمايه

ر وسعت خاک و جمعيت مھيبی که در خاوردور پشت سر آنھا اتصاال ب
   آنھا است.د مخاصم اصلی افزايخويش می
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تحوالت داخلی روسيه بطور غير محسوسی در روابط آن کشور با دنيای 
آزاد مؤثر خواھد بود و در دوران تغيير و تحول خطر حمالت اتمی و تھديد 
و ارعاب و نفوذ تدريجی و خرابکاری و ساير اعمال تجاوزکارانه و يا تھديد 

ی از امپرياليسم و برای جلوگيرتجاوز موجود و آشکار خواھد ماند  به
  کمونيستی وسايل نيرومندی مورد لزوم خواھد بود.

  
ھا روزی متوجه حقايق و گذرم که روسبينی نمیولی من از اين پيش

واقعيات خواھند شد. امروز جمعيت چين بمراتب بيش از جمعيت کشور 
   ً مرا  اختالف عده بين نفوس دو کشور مست ھمقطاران روسی آنھا است و اين

ھای اتمی و موشک ھا به سالحرغم روسھا علیچينیشود. یزيادتر م
مسلح خواھند شد و سعی خواھند کرد که رھبری مرامی و نظامی خود را 
                                                                  ً بر تمام دنيای کمونيست تحميل نمايند و بر فرض ھم که آشکار نشود محققا  

ربی و ھر چه ملل غ ر شديدتر خواھد گشتاختالف عقايد بين اين دو کشو
ٔ          ويه خود را با وضع جامعه  مترقی ھمافکار و ر ھای آھنگ سازند رقابت                      
  ای بوجود خواھد آمد.فکری تازه

  
که دم از دوستی دائمی نسبت به ھمقطاران چينی خود ھا در حالیروس
            ً                                                زنند متدرجا  مجبور خواھند شد که با کشورھای غيرکمونيستی تفاھممی

ھا برقرار گردد و روس ميمانه نيز باپيدا کنند و ممکن است که روابط ص
گروه عظيم ملل تمام کوشش و توانائی خويش را برای جلوگيری از بسط 
تسلط چين و مساعدت به آنھا که دست از تعصب برداشته و راه مدارا و 
 اعتدال را پيش گيرند بکار برند. ايجاد اين تغييرات ساليان دراز وقت

واه بايد در عقيده خويش ی مردم آزاديخخواھد و تا وصول به چنان زمانمی
مصمم و ثابت باشند و ھمواره اين نکته را به خاطر بسپارند که صلح مبھم 

ترين افکار انسانی و غيرصريح مفھوم واقعی ندارد و از بھترين و مقدس
آيد و تا آن حالتی که در بيمارستان برای مرضای روانی به وجود می

  درج خواھد بود.صلح مبھمی من کنند در چنيناحساس راحت می
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 فصل چهاردهم

  شاه و كشور
  

گذرد و آيا در کار او و ساير مردم تفاوتی زندگی روزانه شاه چگونه می
کند؟ شايد خوانندگان اين کتاب پاسخ اين است و در آن احساس تنھائی می

ای که به نظر باشند و بخواھند از وظيفهھا را از من انتظار داشته پرسش
ھمه کھنسال و در  م سلطنت در اين کشوری است که اين      ٔ     به عھده  مقا من
  قدر تازه و در شرف ترقی است آگاه گردند.حال اينعين

  
زندگی روزانه من ترتيب و نظم معينی دارد و گاھی ھم بمناسبت اوضاع و 

ساعت ھفت و نيم صبح از خواب  کند. من در حوالیکيفيت مختلف تغيير می
و اصالح صورت غالبا درباره امور کشور  ھنگام استحمامخيزم. میبر

کنم و يا برنامه کارھای روزانه را در ذھن مورد بررسی قرار انديشه می
پردازم که دھم و ھميشه پس از پوشيدن لباس تنھا به صرف ناشتا میمی

ميوه و يک فنجان قھوه و يک معموال بسيار ساده و منحصر به کمی آب 
ت صرف اين ناشتای مختصر از دو سه است. ھرچند مدتکه نان برشته 
             ً                                    کند ولی عادتا  سه ربع ساعت سر ميز نشسته به مطالعه دقيقه تجاوز نمی

ھائی ھای مھم ايران و روزنامهپردازم و ھر صبح تمام روزنامهروزنامه می
کنم. ترجمه رسد، مطالعه میمیو انگلستان و فرانسه  آمريکارا که از 
  گذرد.اليائی نيز از نظر من میآلمانی و ايت ھایروزنامه

  
         ً کنم. بدوا  روم و کار روزانه را آغاز میدر حدود ساعت نه به دفتر خود می

پذيرم و به امور متنوع و گوناگون مانند اجازه وزير دربار شاھنشاھی را می
ھای خارجی و مطالعه عرايض شرفيابی اشخاص و مالقات با شخصيت

وزير و وزيرخارجه ھر وقت کنم. نخستمیآنھا رسيدگی  استمداد و نظائر
 آيند و ساير وزيران و رؤسای دواير دولتی نيزالزم باشد به حضور می

  کنند.اجازه مالقات پيدا می      ً غالبا  
  

تن ھا را  به پذيرفای دو روز صبحازنظر مقام فرماندھی کل قوای مسلح ھفته
مستقيم را از  ھایکه گزارش ھای نظامی و ساير افسرانیرؤسای سازمان

که افسران مزبور تشويق ام و برای ايناند اختصاص دادهنقاط مختلف آورده
گونه                                    ً    پرده مطالب خود را اظھار دارند معموال  اينشوند که آزادانه و بی

  کنم.افسران را بطور انفرادی، احضار می
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 اجازه شرفيابیھا بسياری از افراد مردم تھران و شھرستاناز اين گذشته 
ای جز اتالف وقت ندارد زيرا ھا نتيجهکنند. بعضی از اين مالقاتپيدا می
کنندگان مطالب مھمی ندارند، اما چون شايعات در کشور ايران زود مالقات

شود رويه من آن است که از نظرات گوناگون و منابع و بالمانع منتشر می
رت پيدا قات اشخاص مسمختلف اخبار آگاھی يابم و خوشبختانه از مال

کنم و اين کار نه تنھا برای من مالل آور نيست بلکه موجب نشاط ھم می
ھا و است و طينت من به ديدار و مصاحبه با اشخاص از مطالعه نوشته

  تر است.ھا راغبگزارش
  

  
در پايان ھر صبح با اين وصف حجم کارھای نوشتنی من ھم زياد است. 

ھا و باب توده متراکم نامهکنم و در می رئيس دفتر مخصوص را احضار
دھم. در بسياری ھائی که رسيده است دستور اقدام میھا و گزارشيادداشت

گويم و در چه را بايد در پاسخ نگاشته شود، به وی میاز موارد مفاد آن
  کنم.را امالء می ای از مواقع نيز تمام نامه و يا يادداشتپاره

  
ی است از دستگاه ضبط جواب وع مختصر نويسچون خط فارسی خود يک ن

کنم. گاھی نيز، مثال در نوشتن پاسخ به نامه و يا از تندنويس استفاده نمی
پردازم. ولی چون کارھای کشور ملکه اليزابت، خود به نگارش جواب می

ای کشوری بسيار را ھھای رسمی و گزارشبسيار زياد است و بايد نامه
  شود.پيدا میخصوصی بندرت  مطالعه کنم مجال مکاتبه
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آيم و برای در حدود ساعت يک و نيم بعدازظھر از دفتر کار بيرون می
ھای داخلی و صرف ناھار با ملکه و گاھی با خويشاوندان و يا با شخصيت

اغذيه فرنگی و ھای معمولی ايرانی يا ، ناھار ما خوراکروميا خارجی می
طنان خود ميل دارم الف بيشتر ھمويا مخلوطی از ھردو نوع است ولی برخ

ناھار من سبک باشد و از آشاميدن مشروبات الکلی چه در ھنگام ناھار و 
  کنم.چه در مواقع ديگر پرھيز می

  
کنم بعد از صرف ناھار معموال باز مدت سه ربع ساعت روزنامه مطالعه می

 کنم و پس از آنفرصتی باشد در حدود سه ربع ساعت استراحت میو اگر 
ھای گردم و دو سه ساعت به خواندن گزارشخويش برمی اغلب به دفتر
پردازم. روزھای دوشنبه بعدازظھر شورايعالی اقتصاد و جلسه رسيده می

 گردد و چندين ساعت ادامه دارد.ھيئت وزيران در حضور من تشکيل می
  

ای از ارباب شود و عدهار جلسه مطبوعاتی من تشکيل میبھر ماه يک
جويند. ھر ماه چندين ايرانی و خارجی در آن شرکت میو خبرنگاران  جرايد

بار به سرکشی واحدھای نظامی متوقف در تھران و يا افتتاح کارخانه و 
روم و در ضمن ھائی که تازه احداث شده باشد میبيمارستان و پرورشگاه

کنم کنم تا از نزديك اوضاع را مشاھده ھای کشور میئی به استانھامسافرت
ھائی فت کارھای عمرانی و توسعه آگاه گردم. گاھی نيز مسافرتو از پيشر

  کنم.که اغلب جنبه رسمی دارد به کشورھای خارج می
  

ميل من آن است که اگر مانعی پيش نيايد عصرھا يک ساعت و نيم به 
ام را که اغلب از اغذيه اروپائی است تنھا يا با ورزش بپردازم. معموال ش

  کنم.یملکه صرف م
  

ھائی که در کاخ شب را به شنيدن موسيقی و يا به تماشای فيلم اوايل
خوابيم ومعموال ھا زود می               ً   گذرانيم و عموما  شبدھند میمسکونی نمايش می

  گذرانيم.پيش از استراحت به راز و نياز به درگاه پروردگار می
  

و به بعضی  آيندروزھای جمعه و ايام تعطيل چند تن از دوستان پيش ما می
پردازيم ولی اين ھای دسته جمعی مانند واليبال و نظائر آن میورزش از

ھا و تمشيت امور مختلف ايام نيز معموال تا نيمروز به مطالعه گزارش
  مملکتی سپری ميشود.

  
آور بيايد دم يکنواخت و کسالتای از مراين برنامه ممکن است درنظر پاره
آيد. در فصل آن خوشم می ياد دارم و ازولی من به کار خود دلبستگی ز
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ھفتم اشاره شد که من به حل مسائل دشوار اقتصادی و ساير امور معضله 
برم و عالقه بسيار دارم و از آن گذشته از صحبت با افراد مختلف لذت می

عده زيادی از اشخاص اجازه مالقات از ھمين  جھت از اينکه ھر روز به 
م و از سفرھای کوتاھی که کند احساس میدھم يک نحو مسرتی درخومی

نمايم و از افتتاح ھای عمرانی کشور میبمنظور سرکشی به برنامه
شود خرسندی ھائی که برای پيشرفت امور توليدی و رفاه ساخته میدستگاه

  آيد.میو فرح و انبساطی مخصوص در من به وجود 
  

يا دھم و زان میبارھا در ھنگامی که اسناد مالکيت را به دست کشاور
کنم يا دکمه کارخانه جديد ای را نصب مینخستين سنگ بنای کارخانه تازه

کنم در دل ای را قطع میفشارم و يا نوار افتتاح درمانگاه تازهبرق را می
  .آيدمن مسرت و شادمانی سرشاری پديد می

  

  
 برخی تصور کنند که اين کارھا تنھا جنبه تشريفاتی دارد ولی ممکن است

ھای خالقه ايران نوين انگيزی از فعاليتودارھای مسرتدر نظر من نم
کنم که من نيز در اين روش مانند پدرم ھستم شوند و تصور میمحسوب می

که در ذھنم ھمواره فکر ايجاد وسايل پيشرفت و رفاه کشور ايران و مردم 
 بش و ھيجان است. براستی که من از ھمان تفکر در اين امور بهدر جن

کند آيد و واقعيت پيدا میو وقتی افکار من به مقام عمل درمیآيم  شوق می
  گردد.اين شوق و مسرت روحانی شديدتر می

  
شود از ھمين جھت است که باوصف موانعی که گاھگاه دربرابرم پيدا می

کنم. با وجود اين بايد بگويم تگی نمیدرکار خويش احساس کسالت و خس
ھا را نياموخته بودم رفتن دشواریباری و آسان گکه اگر راه و رسم برد
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ھای اول سلطنت و کردم. در سالھرگز توانائی ادامه کار را پيدا نمی
      ً                                                     مخصوصا  در زمان مصدق روزھای پرنگرانی و اضطرابی را گذراندم و 

زود سفيد گشته باشد و شک نيست  شايد جای شگفتی نباشد که موی سرم
توانائی بدنی و معنوی تحليل  ئد در من نبودکه اگر نيروی سھل گرفتن شدا

  رفته و آتش شوق و عالقه من افسردگی پيدا کرده بود.
  

ھمه کس از عالقه و اشتياق من به ورزش آگاه است. من از شناوری و 
سکی بازی روی روی و اتنيس و واليبال و اسب سواری و شکار و پياده

لذت ھای پرسرعت لبرف و روی آب و گلف و پرواز و رانندگی اتومبي
 برم.می
  

ھای ساده که مثال از صحبتاما ورزش تنھا وسيله تفريح من نيست، چنان
ھای                                      ً       برم و از شطرنج و خواندن داستان مخصوصا  داستانو شيرين لذت می

گونه کتب مطالعه اينشوم ھرچند دراين اواخر فرصت فرانسوی محظوظ می
ر ايران تھيه شده است ھائی را که دام. تماشای فيلمتفريحی را پيدا نکرده

              ً           شمارم و مخصوصا  به مشاھده برای گذراندن وقت و انصراف فکر مغتنم می
انگيز و ھای خندهھای خوب پليسی عالقه مخصوص دارم و از فيلمفيلم

ئی آمريکاھای به عقيده من فيلم آيد. ھرچندھمراه با موسيقی نيز بدم نمی
ھای شود ولی برخی از فيلمیيارخوب تھيه مرفته از لحاظ فنی بسرويھم

انگليسی و فرانسوی و ايتاليائی را نيز ازلحاظ ھنرمندی بازيگران و مھارت 
ام. با آنکه صنعت سينما در ايران تازه آغاز تھيه کنندگان جالب توجه يافته

ھای خوبی به بازار عرضه شده است که تماشای آنھا              ً     شده ولی اخيرا  فيلم
  .دلپذير است

  
برم. موسيقی ان نيستم ولی شيفته آنم و از آن لذت سرشار میمن موسيقيد

دارم ولی بايد بگويم که تنوع موسيقی غربی بيشتر ايرانی را دوست می
ھای (جاز) است. قطعات سبک والتز برای من دلپسند است و شنيدن آھنگ

و ام ولی عالقه و عشق واقعی من به موسيقی کالسيک طبوع يافتهرا م
استادان بزرگی مانند شوپن و بتھوون و شوبرت و ليست و  اصيل و آثار

کنم که در عصر امروز خلق ترازان آنھا است. بعضی اوقات فکر میھم
گونه آثار موسيقی محال است ولی اين فکر احتمالی بيش نيست و از اين

  ر طالئی موسيقی و فرھنگ جھان تجديد حيات پيدا نکند؟کجا که عص
  

پردازم مثال در کاخ ھم به تفريح و رفع خستگی می ھای ديگرراه من از
سعدآباد که محل سکونت تابستانی من است گاو و مرغ داريم و در ايامی 

کنم. گاھی نيز مانند کودکان به که آنجا ھستم چند بار به آنھا سرکشی می



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------‡ƒŒ ---------------------> 
 

 با راه آھن و قطار برقی که دوسال پيش از سوئيس خريده ام سرگرمبازی 
سال می که در دبيرستان به تحصيل اشتغال داشتم مدت يکشوم. ھنگامی

کنم در فن درودگری و کارھای دستی چوبی تعليم گرفتم و گاھی ھوس می
که برای انصراف خاطر قسمتی از اوقات فراغت را به اين کارھا بپردازم. 

ئی ين ھا گذشته از گفتار و ھم صحبتی با مردم فروتن و بدون خودنمااز ا
ر و ساده و طبقه عادی آرامش و گشايش روح در من به وجود و غيرمتظاھ

  آيد.می
  

ھای ما در امور سياسی و اقتصادی و اجتماعی ھای اخير پيشرفتدر سال
ام ھای گذشته را کمتر احساس کردهبطوری سريع بوده است که نگرانی

نچه بيش ھای گوناگونی روبرو ھستم. به نظر من آولی ھنوز با دشواری
چيز موجب ناراحتی من است مسئله سستی و کاھلی و عدم توجه و  ازھمه

عالقه به کار و کميابی افراد کاردان و آشنا به وظيفه است که بزرگترين 
ر گرفتاری امروزی ماست و ھرگاه اين نقص بزرگ اصالح شود مسائل ديگ

که در ھمه تأکيدی     ً                                        طبعا  حل و فصل خواھد گشت. از ھمين جھت موجب آن
ام و علت آنکه تربيت و آماده ساختن درج در فصل يازدھم کردهنکات من

دانم آشکار جوانان را برای پيشرفت ھای آينده ضروری و الزامی می
  گردد.می
  

آميز ما برعليه تام که يکی از وسايل مبارزه مداوم و موفقيبارھا تأکيد کرده
يت تأمين دان به حد کفاھای دولتی آن است که معاش کارمنفساد دستگاه

شود تا ديگر در اثراحتياج و مضيقه زندگانی به اعمال ناروا و نادرست 
نگرايند. با اين وصف حق واقع اين است که بعضی از فاسدترين افراد ما 

گونه احتياج ن ھيچمردم با ثروت و صاحب دستگاھی ھستند که با نداشت
ز گرفتن رشوه قی که دارند اواقعی تنھا از نظر پستی فطرت و انحطاط اخال

گونه نابکاران که مانع پيشرفت امورند موجب کنند. اينو ھديه مضايقه نمی
شوند، ولی بجای آنکه نسبت به آنھا خشم من طغيان کند و ناراحتی من می

با طريق اصولی و عملی مبارزه  نيروی خود را بيھوده تلف سازم با آنھا
  کنم.می
  

ھای ناروائی که از ا و ياوه سرائیھبرابر ھتاکیطور ممکن بود در ھمين
شود مقھور احساسات خويش گشته بر راديوی کشور ھمسايه پخش می

ھای خويش بيافزايم و نيروی خود را ھدر دھم، اما به دستور خرد ناراحتی
دھم و در مطالبی سخنان ناشايست گوش می اعتنائی و تحقير به آنبا بی

 م.نماين نظر میدھند امعاکه گزارش می
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آنچه تاکنون در اين فصل نگارش يافته مختصری از زندگانی روزانه و 
ھا و موانعی بوده است که اگر با حوصله و رويه من در مواجھه با نگرانی

آورده بودند. اينک تدبير به رفع آنھا نپرداخته بودم شايد مرا از پای در 
و عقد امور ل خويش در حل ای چند درباره رويه و طرز عمخواھم کلمهمی

گمان من ھر موفقيتی که در تعھد مقام سلطنت برای من پيش آمده که بی
ناشی از آن بوده است به رشته تحرير درآورم. يکی از ظرفا برای ناراحتی 

چه من در اين ست. آنمانند ساير مسائل رياضی ضريبی اختراع کرده ا
ھايی ان پيشرفتبا ميز حتی منتوانم بگويم آن است که ضريب نارامورد می
کنيم نسبت معکوس دارد و به نظر من اين نکته درباره ھموطنان من که می

نيز بطور کلی صادق است. چون رويه من با احتياجات تمدن ويژه اين 
سابقه جلوه خوانندگان غريب و بیدھد ممکن است در نظر سرزمين وفق می

رسد ال به نتيجه میمن در امور عمکند ولی تجربه نشان داده است که رويه 
و باعث ايجاد يک نوع پيشرفتی است که ميزان نگرانی و ناراحتی را تنزل 

  دھد.می
  

البدل مثال در جريان امور به تعدد وسايل و مجاری اداری و ايجاد طريقه علی
ھر امری معتقدم تا اگر مأموری در اثر جھل يا سستی و تنبلی برای اجرای 

که بايد انجام ندھد آن وظيفه به ديگری کاری را چنان يا غرض شخصی
گيرد و ھم از محول گردد. بدين ترتيب ھم کار بر وفق دلخواه انجام می

خواھند در خدمت ملت قدمی بردارند سلب آبرو و اھميت اشخاصی که نمی
کنم که به روسای خود دستورھای    ً                      لبا  به مامورين جزء امر میشود. غامی

و مدت اجرای آن است ابالغ کنند. گاھی اين ط به طرز کار مرا که مربو
      ً                            که مثال  ھنگامی که فرودگاه جديدی را رويه برای تسھيل امور است چنان

آيد که در اطراف آن چمنی احداث کنم و در نظرمن مناسب میبازرسی می
دھم دستور مرا به ھر مأموری که در آن موقع نزديك باشد امر می شود به

کنم تا از کبر               ً                     گاھی نيز عامدا  اين رويه را اتخاذ مید اطالع دھد. رئيس خو
  وغرور و خودفروشی مامورين تنبل کاسته شود.

  
که ذکر شد، عادت من آن است که از نظريات اشخاص مختلف آگاه چنان

ھا مطلع گردم اگر از اوضاع ادارات و دستگاهشوم و از طرق متعدد از 
گاه تراش و يا ماشين کار شخصی که سردستای بازديد کنم از کارخانه

کنم. در کند از کار خودش و يا وضع تحصيلی دخترش سئواالتی میمی
ھنگام افتتاح آموزشگاه جديد از آموزگاران درباره وضع زندگی و محل 

رم واز کشاورزان طرز سلوک ادارات و آوسکونت آنھا پرسش به عمل می
جزء دولت درباره تأثير از کارمندان  شوم وھای محلی را جويا میژاندارم

  آورم.ھزينه زندگی و روحيه کارمندان تحقيق به عمل می
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من مشاورينی با مفھوم معمولی اين کلمه در خدمت خويش ندارم زيرا به 
خطرناک است. يکی از ای برای رؤسای کشورھا نظر من چنين رويه

خود  دی از مشاوريناشتباھات پدرم آن بود که در امور به آراء عده محدو
رساندند ترسيدند حقايق را به سمع وی نمیتکيه داشت که چون از او می
پرداختند و متاسفانه اغلب از فساد نيز برکنار و به چاپلوسی و مداھنه می

دانم که مشاورين کنم زيرا میمن رويه ديگری را پيروی مینبودند. اما 
نافع ملی شخصی را بر م ھرچند صالحيت فنی داشته باشد گاھی اغراض

خواھند ھرگونه اطالعاتی بوسيله آنھا شمارند و گذشته از آن میمقدم می
کنند از ھمين جھت به من برسد و منابع مستقل کسب اطالع را مسدود می

منابع گوناگون به دست  بجای مشاورين مخصوص اطالعات خود را از
زم در ملت تصميم ال                              ً            آورم و پس از سنجش آنھا منحصرا  به نفع عموممی

وجه خويشتن را گنجينه بايد بگويم که من به ھيچ کنم.ھر مورد اتخاذ می
ام و برعکس، از اطالعات گوناگونی که به من حقايق افکار روشن نپنداشته

  کنم.ير و دانا استفاده میرسد و قضاوت عده زيادی از اشخاص بصمی
  

وار و بغرنج است فوق العاده دشای گذشته از اين، اگر مشاھده کنم که قضيه
دھم و بوسيله کسب نظر از منابع     ً                           فورا  شبکه اطالعات خود را وسعت می

گونه قضايا به ادارات کنم و سپس اغلب اينمختلف آن مشکل را حل می
ظر ھمين اظھارنظرھای مختلف شود. از نمربوطه و مسئول احاله می

      ً مخصوصا  برای کشور و  شود معموالتصميمی که پس از مداقه اتخاذ می
 برای مردم عادی سودمند است.

  
ای تصميم قطعی اتخاذ شد اجرای آن را به ھمين که نسبت به مسئله

دھم. وزير و يا يکی از وزيران يا رئيس سازمان مستقل دستور مینخست
که کار بدان محول شده با سرعت واطمينان دستور را به ای      ً      غالبا  اداره

گذراند و در اين يز با تأنی و مسامحه مید. ولی گاھی نگذارموقع اجرا می
خواھم و جمله معمولی و مبتذل صورت از شخص مسئول توضيح می

شوم ولی مأمور . من بندرت خشمگين میپذيرمرا نمی» تقصير من نيست«
حن ادای سخن من درجه عدم رضايت مرا استنباط خاطی از طرز نگاه ول

شود و به از کار منفصل میبطريق قانونی کند و اين چنين مأموری می
تری را بجای وی برگزيند، و شود که شخص شايستهدولت دستور داده می

ھائی که بايد در آنھا تغييرات داده شود، به ھمين اين امر در مورد سازمان
  آيد.اقدام در مینحو به موقع عمل و 

  
ماس با منابع ھرچند برای به دست آوردن اطالعات يا برگزاری امور ت
دانم ولی از دو مختلف و احضار يک يا چند نفر از مطلعين را ضروری می



  ویمحمد رضا پھل                                                            ماموريت برای وطنم 

<----------------------‡„„ ---------------------> 
 

                  ً                                        ھيئت رسمی که سابقا  بدان اشاره شده است، يعنی ھيئت وزيران و 
  شود.شورايعالی اقتصاد نيز استفاده کامل می

  
وزير و کليه وزيران ذکر طرز کار ھيئت وزيران که از نخست به نظر من

شن ساختن رويه کار من بی مورد نباشد. يافته برای رومسئول ترکيب 
جلسه ھيئت وزيران در اطاق مخصوص و مجھزی در کاخ مرمر تشکيل 

وزير و اعضاء کابينه او ھريک در جاھای گردد. قبل از ورود، نخستمی
و چون منتظر ورود من ھستند نيازی به اعالم رسميت اند خود قرار گرفته

شود. در طی ضور من آغاز میبالفاصله با حجلسه نيست و مذاکرات 
کنم، بلکه مذاکرات ھرگز با زدن زنگ و نظائر آن مذاکرات را اداره نمی

نمايم. ھرگاه در تنھا با نگاه و تغيير قيافه جلسات را ھدايت و رھبری می
ور کرده باشد يا اھميت موضوعی ايجاب کند، ھيئت ذھن من مطلبی خط

وزير و يا يکی از و يا به نخست دھمب قرار می                ً     وزيران را مجتمعا  مخاط
ام قرائت کند و يا دھم تا گزارشی را که قبال خواستهوزيران دستور می

دھم      ً                                                        حضورا  درباره يک مسئله جاری توضيحاتی بدھد. من به آنھا اجازه می
شود آزادانه کنم که درباره ھر موضوعی که طرح میمیو حتی تشويق 

کنم که ان مذاکرات را طوری رھبری می        ً    لی دائما  جرياظھار عقيده کنند و
است اصولی را برای مسائل به نتيجه قطعی و مثبت برسد. گاھی ممکن 

  راھنمايی کلی اظھار نمايم و يا در موردی امری مخصوص بدھم.
  

ھای مستند برای اطالع مردم ت در اھميت نمايش فيلممثال در يکی از جلسا
د کردم و پس از آنکه لزوم وفور ی عمرانی تأکيھااز پيشرفت برنامه

بازيھائی را که وسيله تربيت ذھنی کودکان است گوشزد نمودم درباره اسباب
ھای کودکان شده بود بشدت انتقاد پيشنھادی که برای منع ورود بازيچه

 آمده ھای دولتی به عملسيدگی که از يکی از فروشگاهکردم. درمورد ر
فروشی من بر آن است که بھای خرده ه عالقه اساسیبود، اظھار داشتم ک

کاالھا کاھش پيدا کند. پس از آن درباره افزايش حقوق مستخدمين که آنھا 
ھا زندگی خود را اداره کنند را مقدرت دھد که در برابر افزايش سريع قيمت

ردم و از وزير مسئول خواستم که برای اتمام يکی از خطوط آھن تأکيد ک
د و در مورد طرح کارخانه فوالدسازی در ايران ی را معلوم کنتاريخ معين

  دستور دادم در کار تسريع کنند.
  

در جلسه ديگر که مسئله بودجه سال آينده مطرح بود. در باره تخصيص 
ھای کلی و اصولی کردم و مسئله عوايد نفت به برنامه عمرانی راھنمائی

دجه بھداری ی و افزايش بوفوريت ازدياد حقوق کارمندان دولت و ژاندارمر
ات و فرھنگ و سازمان امنيت ملی را گوشزد نمودم و برای تأمين اين اضاف

گفتم بايد اصالحاتی در امر وصول حقوق گمرکی بشود و نسبت به 
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ھای عمومی دقت و مواظبت بيشتری به عمل آيد و جوئی در ھزينهصرفه
ر ای نظارت درامھا برتعليماتی درباره اعطای اختيارات به شھرداری

تحصيالت ابتدائی دادم و از وزير فرھنگ خواستم که برای افزايش اعتبار 
ھائی پيدا کند. سپس دستورھائی در باره توليد چای و شکر راهفرھنگ 

 ھای عمومی صادر کردم.      ً                    مخصوصا  با توجه به نيازمندی
  

لق به چند نفر از اعضاء ھيئت گفتم در مسئله فروش قسمتی از اراضی متع
ھای خود و تھيه عوائدی برای ساختن منزل کارمندان دولت نهبه وزارتخا

  مطالعه نمايند.
  

ھائی که راجع به قاچاق ترياک در يکی از جلسه ديگر درباره گزارشدر 
ھای شمالی به من رسيده بود اظھارنظر کرده دستور مؤکد برای استان

مسئول  آنگاه به وزيرجلوگيری فوری از اين کار خالف قانون صادر کردم. 
ھا به من بھداری درباره گزارشی که از وضع نامرتب يکی از شيرخوارگاه

يده بود تذکاراتی دادم و از وی خواستم وضع آن بنگاه را بسرعت رس
اصالح کند. درمورد ترميم حقوق کارمندان دولت تاکيد کردم و به ھيئت 

را منظور  نند اين ترميمکای که پيشنھاد میدولت دستور دادم که در بودجه
 دارند و از ھيئت وزيران خواستم که نسبت به وضع ماليات مطالعات فوری

به عمل آورند که با رعايت عدالت اجتماعی عايدات دولت افزايش يابد. 
توانم موارد متعددی را بعنوان مثال ذکر کنم که در خط مشی و تصميماتی می

ی کوشش به عمل عدالت اجتماع گيرد نسبت به بسط و تحکيمکه دولت می
اجتماعی که گانه عدالت ايم. مثال بارھا ھيئت وزيران را به اصول پنجآورده

ام و ھمين اصول در فصل ھشتم اين کتاب به آن اشاره شده متوجه ساخته
و طرق رسيدن به آنھا در کليه دستورھا و بياناتی که در ھيئت وزيران 

ؤسسات صنعتی که بيش که نسبت به مام انعکاس داشته است. چنانکرده
ن را بھتر اجرا ام که قانون مربوط به آصد نفر کارگر دارند، خواستهاز يک

کنند تا برای کارگران مساکنی که با سطح زندگی امروزی متناسب باشد 
ام که در درجه اول ساخته شود. در برنامه صنعتی کشور اظھار عقيده کرده

که محصول آنھا مورد نياز طبقات ھائی بشود نهبايد توجه به ايجاد کارخا
باشد و برای اجرای ھمين کم درآمد و مايه پائين آمدن ھزينه زندگی آنھا 

نظر بوده است که کارخانه جديد نان ماشينی و کارخانه داروسازی که قبال 
  ايم.به آن اشاره شده را احداث کرده
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د مدارس ر برنامه ايجادر يکی از جلسات به ھيئت وزيران دستور دادم د
م ای در سراسر کشور تسريع کنند و خاطرنشان کردم که اين اقدامتعدد حرفه

که قدرت مالی يا نفوذ خانوادگی آنھا مؤثر باشد برای جوانان کشور بدون آن
کند و در ضمن کمبود متخصصين فنی و استاد فرصتی ھای تازه ايجاد می

د. در پيروی اين نمايجبران میکار را که امروز در کشور محسوس است 
اجرای  ھای خارجی که براینظر ھيئت دولت را راھنمائی کردم که از کمک

ھای شود حسن استقبال کنند. امر کردم ھزينهبرنامه آموزش فنی ما داده می
گذارد تحصيلی را که دستگاه سلطنت و دولت در اختيار دانشجويان می

ه تحصيالت فنی ونظائر آن مايل به ادام بضاعتی کهبيشتر به دانشجويان بی
ھای تحصيلی نهدر کشورھای خارج ھستند اختصاص دھند و بر عده اين ھزي

بيافزايند.  دستور دادم که وسايل تشويق پزشکان را برای رفتن به نواحی 
دوردست کشور فراھم سازند و چون در ايران نيز مانند ساير کشورھای 

تمرکز شوند به دولت تأکيد شھرھای بزرگ ممترقی پزشکان ميل دارند در 
ران و نقاط کردم که برای پزشکانی که داوطلب خدمت در خارج از تھ

  ٨٨گردند تسھيالت بيشتر قائل شوند.دوردست می
  

درباره خريد گندم برای کمک به کشاورزان و توسعه ذخيره غذائی کشور 
که مساحت  به وزير مسئول دستورھائی دادم و از وزير کشاورزی خواستم

ھای زراعتی و مشروب اطراف تھران را توسعه دھد تا برای جمعيت نزمي
 ت محصوالت ارزان قيمت به حد وفور فراھم باشد.روزافزون پايتخ

  
برای اينکه به کشاورزان در ازدياد محصول و افزايش درآمدشان کمک 

به بانک  کشاورزی دستور دادم شعب خود را در شھرھای الزم بشود 
  ايش دھد.ک و قصبات افزکوچ

                                                            
بود کار و رسيدگی به بخش ھايی است که بی توجه اينھا بر بنياد و سبيل راھنمايی و بھ -  ٨٨

ار نيست، چه ھيچکدام در مسير کنترل واداره آن بخش قرار مانده است و منظور کنترل کامل ک
بلکه دلسوزی برای طبقه بی بضاعت و کم در آمد و رشد وپيشرفت اجتماعی در کل کشور  ندارد
  است.
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روز را در سال روز ملی درختکاری در کشور ھمچنين مقرر داشتم که يک

اعالم کنند و تأکيد کردم که اقدامات ديگری نيز برای توسعه جنگل ھا به 
عمل آورند تا ھم روستائيان چوب برای 
ساختن خانه و سوخت برای طبخ غذا داشته 

ھا دولباشند و ھم رطوبت خاک و آب ھای ج
گردد و ضمنا درباره عتدال ھوا موجب ا

امکان توليد باران مصنوعی در ايران 
ھائی نظير تجربيات مطالعات و آزمايش

و  آمريکاآميزی که در استراليا و موفقيت
  ساير کشورھا شده به عمل آورند.

  
ھا و دستورھائی ای از راھنمائیاينھا نمونه

دھم است که متواليا به مسئولين امور می
ور دادن و مراقبت يست که دستولی شک ن

در اجرای آنھا دو کار متمايز است. ديری 
نخواھد گذشت که پيشرفت فرھنگ و 
انضباطی که در نتيجه گردش امور 

آيد عادت مذموم تنبلی ھا به وجود میکارخانه
الوقت را از کشور ما برطرف خواھد و دفع

 تا وصول به چنان روزی بايد منساخت ولی 
کنيم و کارمندان را  اال مراقبتو ديگران اتص

  به کوشش و مجاھده وادار سازيم.
  
برای حسن اجرای امور بايد سختی و استقامت داشت و ھمين نکته موجب  

آن است که من با طبقات مختلف تماس شخصی داشته باشم. برخی از 
 زمامداران و مديران کشورھای غربی معتقدند که درجه نظارت در امور

ا بيش از ھشت تا دوازده نفر متصدی و مسئول ھر مدير ب بايد محدود و
ھيچوجه با وضع تربيتی ما متناسب سروکار نداشته باشد. ولی اين روش به

ھا متکی نيست و از آن گذشته اگر مجاری اطالعاتی که من معموال بدان
دائره ارتباطات من ھستم محدود گردد برای کشور خطرناک خواھد بود. 

ھای مردم ايران ھا و دشواریاشد تا از نيازمندیار داشته ببايد وسعت بسي
کامال آگاه شوم و ھمين نکته در باره وظيفه ديگر من که مراقبت و نظارت 

  مداوم در ترقی است صادق است.
بايد ناگفته نگذاشت که تدوين کنندگان قانون اساسی ايران از روی کمال 

ا ھرگونه مسئول خرد و دورانديشی شاه را از ّ   يتی مبر  اند و منظور شناخته      
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آنھا اين بوده است که شاه مافوق آن است که به ھمان مفھومی که وزيران 
  او در برابر مجلس مسئوليت دارند، مسئول باشد.

  
شناسد منظورش آن نيست اما وقتی که قانون اساسی شاه را مسئول نمی

يارات ه دارد که اختکه شاه شخص غيرمسئولی است بلکه برعکس، وظيف
مقام سلطنت را که در فصل ھشتم بطور خالصه بيان شده است، مھم 

                                                 ً                     خردمندانه اعمال نمايد. از اين گذشته اگر شاه واقعا  نسبت به مردم و رفاه 
کند که در تعيين سياست ملی و آنھا عالقه داشته باشد وظيفه او حکم می

  اجرای آن رھبر حقيقی ملت باشد.
  

در پيشرفت و ترقی سريع کشور حدودی قيادت شاه يزان رھبری و     ً     طبعا  در م
ام ما مانند تمام مللی که تازه قدم در راه پيشرفت که توضيح دادهاست. چنان

ھای بزرگ و مخصوصا با کمبود کارمند برای اند با دشواریو توسعه نھاده
ايه ھای بزرگ خود نيز سرمانجام امور عمرانی مواجھيم و در اجرای طرح

ل و تسھيالت الزم در اختيار نداريم. ولی سخن در اين تھيه وسائ کافی برای
کنيم که در پرست من کوشش میاست که من و تمام ھموطنان ميھن

کند کنم شواھد بسياری ثابت میھای خود تسريع کنيم و تصور میپيشرفت
  .که مجاھدت عمومی و روزافزون ما با موفقيت مقرون بوده است

  
بسياری از پيشوايان و رؤسای کشورھا به اين تنھائی که ھام لينکلن و آبرا

اند. در ايران نيز مقام و موقعيت برای آنھا به وجود آورده است اشاره کرده
سنن کھن و باستانی ما برای شاه ھمين حالت عزلت و تنھائی را به وجود 

ھابت آورده است و ھرچند دسترس مردم به من بيشتر و قيافه من به م
اشاه نيست ولی مقام سلطنت خواه ناخواه مرا از مردم دور نگاه قيافه رض

دارد. در جلسات ھيئت وزيران و يا در ھنگام بار يافتن اشخاص ممکن می
است خنده يا مزاح کنم ولی بر ھمه مسلم است که ارتباطی که بدين کيفيت 

ور نيستم شود سطحی و عارضی است و چون مايل به استخدام مشاپيدا می
که درميان رؤسای ساير ممالک معمول ت من بر اين است که چنانوعاد

است تصميمات نھائی را در قضايا بشخصه اتخاذ کنم اين عزلت و تجرد 
شود و وضع من طوری است که جز در مسائل جزئی و ساده، در شديد می

 کنم.ای نمیامور کشوری حتی با خويشاوندان بسيار نزديك خود مذاکره
  

کنم؟ جواب اين پرسش به عقيده من ين حال احساس تنھائی میپس آيا با ا
منفی است زيرا انس و عالقه من نسبت به ھمسرم و ملت ايران و فرح و 

کنم از اين تنھائی و عزلت انبساطی که از مشاھده آثار طبيعت پيدا می
  جلوگير است.
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گوناگون  ھایبا دشواریگذشته از آن من به کار از نظر آنکه مرا به مبارزه 

طلبد شيفتگی مخصوص دارم واز آثار بارز ترقی که در ھر گوشه کشور می
آيد و حاکی از آن است که ما در طريق صحيح روم به چشم من میکه می

من ميل ندارم که خود را اسير احساسات شوم. داريم محظوظ میگام برمی
کنان و با تھا صحبخيابانآموز که در جلوه دھم ولی منظره دختران دانش

کند و آن کنند احساس تنھائی را از دلم بيرون میتبسمی در لب عبور می
آورد و در اثر اين کيفيت معنوی تعجبی ندارد اگر آرزو را به شعف می

داشته باشم روزی برسد که دولت جھيز ھر دوشيزه ايرانی را که به سن 
ازدواج بسياری از زيرا  ھم سازدقانونی رسيده و مايل به ازدواج باشد فرا

افتد و به نظر من اين عملی دوشيزگان ما با علل مادی به تأخير می
ھای پرورانم که خانهای را در ذھنم میغيرعادالنه است. بھمين ترتيب نقشه

تازه ساخت با فضای وسيع و منزه برای تمام پيران بی سروسامان ساخته 
با فراغ خاطر بگذرانند، باقی عمر را  شود و ھر يک درقسمتی از آن ايام

توان چنين زيرا ھنگام زوال آفتاب عمر موقع آسايش و آرامش است و می
شان نزديک به لبريزی ايام بدون نگرانی را برای آنھا که پيمانه زندگانی

  است فراھم ساخت.
  

عامل نيرومند ديگری در حيات من مؤثر است که مرا در مقام سلطنت از 
        ً که سابقا  آن اتکاء به مدد پروردگار است که چنان بخشد وجات میتنھائی ن
  فرمايد.ام معتقدم مرا در ھر کار ياری و دستگيری میذکر کرده

  
اين ايمان و اعتقاد ھرگز مرا مغرور و خودبين نساخته است و برعکس در 

آورد که در اين جھان کوشش و تالش، من اطمينان خاطری به وجود می
ستم و از ھمين جھت گذشته از انجام فرائض ای ھو وظيفه مصدر خدمت

ساز درخواست کمک و ياوری روزانه مذھبی گاه گاه از درگاه ايزد چاره
من دعوی ندارم که با عالم علوی ارتباط غيرعادی دارم ولی بطور کنم. می

ريای من ھيچوقت گويم که دعاھای بیای میگونه گزافهساده و بی ھيچ
از ھمين روی فکر تنھائی با دشواری در ذھن  ت نبوده است وبدون اجاب

  آيد.من به وجود می
  

خواھم درباره مقام سلطنت خود و يا سنن و تمدن من در اين فصل نمی
ام اطاله کالم دھم باستانی اين کشور که خويشتن را وقف خدمت به آن کرده

اومی که برای و در فصول پيش درباره عقايد و برنامه کار و اقدامات مد
ام. از ھمين جھت آورم سخن گفتهاجرای آن عقايد و افکار به عمل می

کنم با اشاره مختصری به دستگاه شاھنشاھی کشور ايران تصور می
 توانم خامه را بر زمين نھاده و اين مقال را پايان بخشم.می
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طرفی یام که بايد به مقام خود و وظيفه سلطنت با بمن اين درس را فراگرفته

ريست و اگر تاکنون احساس کرده بودم که سلطنت ايران از نظر محض نگ
دادم و طول دوران از انتفاع افتاده است با خرسندی از آن مقام استعفا می

ولی وقتی منطق مانند  کردم.خودم نيز برای برانداختن آن مساعدت می
به کشور  بينم اين دستگاه شاھنشاھیشود میروشنائی بامدادی حاکم می

طور که در دوران عظمت نخستين ن خوب خدمت کرده است و ھمانايرا
برای مردم اين کشور سودمند بوده است امروز يعنی در عصر اتم نيز اين 

  فايده و ثمربخشی باقی و پای برجاست.
  

و پانصدمين سال خود ر که ذکر شده دوران شاھنشاھی ما به دو ھزاچنان
فاوت در طرز محاسبه آن است. قطعی نباشد ت رسيده است و اگر اين رقم
سال پيش به سلطنت رسيد و چند سال  ٢۵٠۵به ھرحال کوروش بزرگ 

طول کشيد تا نواحی مختلف کشور را تحت حکومت واحد درآورد و مقام 
دين شاھنشاھی خويش را مستحکم ساخت. پس از دوران کوروش ايران چن

به تسخير و  و ھم ايرانيانقرن ھم مورد ھجوم و تجاوز بيگانگان بود 
گشودن کشورھای ديگر پرداختند و در ھر دو حال شاھنشاھی ما بر دوام 

  بود و اين رشته محکم ھرگز گسسته نگشت.
  

ھا را به امنيت و در طی اين مدت دراز دستگاه شاھنشاھی ما آشوب
خت. در ايران ھميشه اختالفات نژادی و مذھبی اختالفات را به اتحاد مبدل سا

صادی وجود داشته است ولی در پرتو مقام سلطنت ھمه اين و سياسی و اقت
اختالفات به يک نوع کمال و وحدتی که شخص شاه مظھر آن است مبدل 

  گشته است.
  

گويم که در تاريخ کشور ايران من اولين شاھنشاھی ھستم که از اينک می
که در بادی  ام و صدق اين سخند به حد کمال استفاده کردهقدرت قانونی خو

آيد با اندک تعمقی آشکار و روشن خواھد انگيز میمر به ذھن شگفتا
  گشت.

  
قانون اساسی   )٢٤٤٥( خورشيدی ١٢٨٥ ھجری قمری ١٣٢۴تا سال 

مدونی نداشتيم بنابراين اختيارات قانونی پادشاھان ايران بسيار مبھم بود. 
تا زمانی که پدرم سلطنت  )١٩٠۶=  ٢۴۴۵(قمری  ھجری ١٣٢۴از سال 

يه مشروطيت ايران را به شوخی گرفته بودند نگ آورد قاجارايران را به چ
و در عين حال نيز از قدرتی که قانون اساسی به آنان تفويض کرده بود 

کردند. رضاشاه نيز که خدمات عظيم و گرانبھائی به ايران کرد استفاده نمی
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ساخته و با اين رويه خويشتن را از  مجلس شورای ملی را منقاد خويش
نسبت به مجلس محروم داشته بود. از آن گذشته قانونی خويش  اختيارات

ھر چند تشکيل مجلس سنا جزو مقررات قانون اساسی بود ولی اين مجلس 
  تا زمان شاھنشاھی من تشکيل نيافت.

  
 من اولين پادشاه ايران ھستم که ازپس با آنچه ذکر شد، مسلم است که 

اند ظر داشتهون اساسی در نقدرت قانونی خود به ھمان نحو که واضعين قان
ام. بعالوه با شرحی که ذکر آن رفت ملت ايران صالح دانسته استفاده نموده

  )۴۵٢۴(قمری  ١٣٢۴است که اصالحاتی در قانون اساسی مصوب سال 
 به عمل آورد و اختيارات قانونی مرا توسعه دھد.

  
به بعضی از مخبرين سيار جرايد خارجی مرا پادشاه مشروطه متمايل 

ای از اند و در ھمين حال برخی از ھموطنان من و عدهخواندهديکتاتوری 
تر باشد و مانند پدرم اند که رويه من در کار سختخارجيان ميل داشته

ام دهالعنان باشم. بنظر من اين کتاب بتواند از آن تعادلی که کوشش کرمطلق
 تصور                                                    ً بين اين دورويه به وجود آورم شرح روشنی بدھد و مخصوصا  

ھای با تشکيل احزاب سياسی بتوانم سنن سلطنتی باستانی را بر رويه کنممی
   تازه به مقام عمل درآورم.

  
ھای گذشته ھم پادشاھان بزرگ و ھم پادشاھانی داشتيم که يا ما در زمان

دند يا در خدمت به مردم قصور نمواز قدرت خويش سوءاستفاده می
نخواھد بود. در  پذيرعی امکانکردند ولی امروز يک چنين وضمی

تواند عصرکنونی با توسعه فرھنگی و ايجاد احزاب سياسی پادشاه خوب می
ھای گذشته به مردم کشور خدمت کند ولی پادشاه به طريق موثرتر از دوره

وسيله زيان و اضرار مردم بد يا شاھی که لياقت وی متوسط باشد ديگر 
کشور زير بار او دم منورالفکر کشور خويش را نخواھد داشت، زيرا مر

نخواھند رفت و ناگزيرش خواھند ساخت که يا خود را اصالح کند و يا تخت 
و تاج را به ديگری واگذارد. سلسله قاجاريه را احساسات عمومی که ازطرز 

بودند برانداخت و رضاشاه را کشورداری آنھا خسته شده و به جان آمده 
افکار عمومی که احزاب نده نيز ھمين به تخت سلطنت مستقر ساخت. در آي

ھای آن بيدار و سياسی ناشر آنند بيش از پيش نسبت به کشور و نيازمندی
  ھوشيار خواھد بود.

  
وقتی اصول حزبی اساس کار باشد شاه مانند کانون يا مرکز يک وحدتی 

ونه اغراض و مطامع شخصی و خصوصی را خواھد بود که ھمه گ
نيان جزو مللی ھستيم که آزادی . ما ايرادھدالشعاع خويش قرار میتحت
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ايم که ھروقت انفرادی از خصايص آنھا است ولی در تمادی قرون نشان داده
احتياج به وفاداری و از خود گذشتگی بزرگ پيش آيد، از آزادی فردی 

ينده نيز در ابراز اين خصيصه قابل ستايش کنيم در آگذريم و تصور میمی
  شيم.کم نداشته با از نياکان خويش پای

  
ای شديد است که ھر اجتماعی امروز سرعت تحوالت در جھان به درجه

ھای ممکن است در کمال سھولت محو و مستحيل گردد. به نظر من پيشرفت
مسلمی آوری که در اين چند سال اخير در ايران متجلی است دليل شگفت

وياتی ھم در حفظ معنکنيم و است که ما، ھم از تحوالت و ترقيات استقبال می
ھای ايران و که ويژه تمدن کھنسال ما است ثابت و استواريم.  ما به باغ

نوازی که از عادات ديرين ما شعر و ادبيات و زندگی خانوادگی و ميھمان
ھای پر از کوير و کوه ايم. ما به اين کشور منزه و سرزمينی کهاست شيفته

و به اين خطه کنيم تخار میاز برف و صحاری حاصلخيز مستور است اف
ھای ھا و جویھا وچشمهھای پرآب و رودخانهدلکش و سرو و چنار و ميوه

مفروش از کاشی و بھار نارنج و سوری و بلبل آن دلبستگی عاشقانه داريم 
  دانيم.مباھات می ھای سياسی و اجتماعی خويش را مايهو دستگاه

  

  


